
Sehir Meclisinde 
dünkü müzakereler 

·Bagl!n .5IDd ıaydada-

Kitabı 
9anaı1't IOıaı~ 

..... 
erika nihayet harbe girecek mi ? 

Japonlar silihlarını 
nereden alıyorlar? 

Muharebe ıiddetle devam ediyor, 
iki taraf çamur içinde boğuıuy~r 

r " Bugtlnkll s4yımız 

12 
1 

...... azlp, ln-kll 1'HI ...... 

Gençlik, Akbaba, 
Sinema sayfaları 

- 5, 6, 7 ve 8 inci sayfamızda -

Darülfünun 
Meselesi 

- 4 anca ayfamır-da -

Gazi Hz. 
Gazı Hz. din saraydaki me• 

ui dairelerinde mqgul olmut
lar Ye bir yeri teırif etmiflerdir. 

Başvekilimiz 
1 Mayıs şenliklerinde 

Moskovada bulunacaklar 

Baıvekil lamet pqp Hz. DİD 
Ruyaya Myalaat edecekleri ya
mlmııb. 

S. hususta relen 7eni haber
lere 16re bqvekilimiz hariciye 
nldli T e.fik Rlftl · beyle bir
ilde .U. .. --~a... 
YltJ& .. rebt edeM .-wr ..... 
119 ,..ulderiade Ras,acla bala
nacakbr. 

TOrk gazetecilerinden bir he-
~(11n111erl~11mn mldwfıa11191 flllrn Çlnll talebe btr nUmıytş . eın11ındır yetinde aeyyahate iftiraki muh-
~ 24 (A.A.) -Şanıliayı Bir Japon tayyare filoıu, Çin temeldir. 
~ ajannna bildirillyorı (Alt tarafı i inci sayıfamızdal BatYekil PafA Ruayada bet 

,.......-=-===----==-~----=-=--~-~=:::si gln kalarak muhtelif 11Dal ve 

Elveda Grenata zirai auntakaları gezecektir. Da-
nllfle Berlin yolunu takip ede· 
rek Romiya gitmeleri ihtimali de 
mevcuttv. 

Maarif işlerimiz 
Akalliyet ve ecnebi mektep

lerinde Türkçe mecburidir 
Yanlışlık tashih edildi ve dlln mekteplere 

yeniden P,mlr verildi 

Gazetemize muhtelif murif maeleleri 
hakbnda beyanatta bulanan 
Maarif weklll .... B. 

arzetmiıtir. 
Vekll Berin beranab 

Ecnebi mekteplerinde Türllçd 
tedriaabn talebenin ve mektep ida 
relerinin ihtiyarına terkedileceii 
hakkmcla çıkan taJialum dotıu 
olmadıiım iki sün evel yumlfb)r. 
Maarif vekili bey de dün kendisi
ni 2iyaret eden bir muharririmb41 
verdiiimis haberin doiıuluiuml 
teyit etmit •e muhtelif maarif it
leri hakkında ta beyanatta hahma 
mQftml 

- htanbula hUBU8l f§lerlml ta. 
kip için geldim. Fırsat buldukça 
mektepleri de teftiş edeceflm. 
Burada üç gün kadar kalacaintt 
için ecnebi mekteplerini gezemi,. 
yeceğim. Bunu başka zamaan hı· 
rakiyonım. 

Ecnebi mek......,. 
Ecnebi mekteplerdeki ecnebi 

tabliyetini haiz talebenin Tül! 
tarih ve coğrafya, )urt b 

Maarif vekili Eaat bey dün ıa· aerslerini takip fdip etmuıe 
halı Ankaradan tehrimize ıelmiı muhtar bulunduklarına dair olan: 
Ye lıtuyonda maarif erkim ve d.i· şayia yanµştır. ~ husud, a .. 
ier zevat tarafmdan brfılaftmq- kalliyet ve ecnebi mekteplerinde 
ıır. türkçe, tarih, cetrafya ve yurt bil· 

Vekil bey Tokatlıyan otelinde gisi deralm mecbuddir. :AncaU 
bit mtlddM diaı..cl~ _ ~ ecnebi meJNpleıiacWd -.ehi ı... 
~ Mnyna.~Re- . büyetjndQI talebe JJbuz türk ta-
iaidimhar laazrett.ia8 tanmatm• Alnlnfı 5 lnd ..,,... . 

Bugün Uşaktan 300 bin 
kilo şeker geliyor ! 

Şeker ve kahve meselesini tetkik 
eden komisyon henüz karar vermedi 

·13 üncü Alfonı dün öğle üzeri 
harekt;t etti 

&..elki g6n ıehrimize gelea ,.. 
Gümrükler vekili ' 

me fiatlan tetkik edildiii aibi bun 
dan bafJra mamul teW )'apan ba• 

. ZI fahriblarm IOn bir ay, zarfıncla 
aldıldan teker miktarlyle aabf fi· 
atları •• hanıi müeaııı•llen l&bn 
aldıldanm da tetkik etmektedir. 

~ak lapanya kıralı Alfou dlbı -
~ &zeri geldiği vapurla ıeya• 

• devam etmek here ha. 
et etmİftir. 
L~ imal evvelki ,on Top
,.._ IUaJİDI geıdiktea IOlll'll 

... t on yedide Yapura ge_lmif, 
• ~ kadar orada kaJ&. 
elbiae detiftirmif, ıoma Bey· 
~ Turkuvaza gelmiftir. 

Alfona burada iç •alonun ya-
!IM.. bulunan Meıajeri Mariçe 
~P.anyua lıtanbul acentesi M. 

~
~el Kuto, Dik de Miranda, 

8ç zat ve bir madamla 
e akıam yemeji yemif, re-

,..._ dojnı buradan çık· 
Ye yaya olarak gece yarı-

l Alt tarafı ı o uncu sayıfada ] 13 anca Alfon• 

Yeni blltçeslnlbazır
lamıya başladı 

Ankara, 24 (V akıt) - Gtim· 
ı ülder vekili Rana ve mllltepr 
Adil beyler buıtın vekllet bllt· 
çeaini ihzara bqlaD11fludır. 

V ekll~tin ayn bir bGtçui ola· 
cak, ıtımrnkler umum mldlrlll-
11 ve muhafaza umum lmman
danbj1 b&tçeleri ayn bulunacak• 
br. 

Vekil ve mllltetar" beyler Ye-

' 

kilet b&tçeainden bqka bu bllt· 
çeyle de mqgul olmutlardır. 

GUmrDkl•r ıeru, reıa1111 
Aılkara, 24 (V akıt) - Maliye 

lllfllllllllllJMıınllllllll•nı-llllıııı-•11ıtııııııı••'-ıı11-•ıınıı11ı11ııııını•1111, 

1 Martta Başhyoruz! , 
m&fettitlerinden Muammer bey 
rGmrulder veklleti teftit heyeti 
reialijine vekAleten tayin edil· 
mittir. 

-~etemizin okuyuculanna hizmeti f 
lltttan Ukmektep talebeslnlnldtapların.I 

"Vakıt,, hediye olarak verecek ) 

Tafsi:!.!:~ 

------------------M e c 11 al n bu9UnkU ruznamesi 
Ankara, 24 (Vakıt) - Yana 

Mecliı rmnameıhıde bazı meb'
ualara izia verilmesi, Londra 
posta kongresi senetlerinin ikin
ci mllzakereai, kaçak mallan ih
bar edenlere verilecek ikramiye
lerin nıafanın peıin verilmesi 
baklandaki llJibama iaclMi var
dar. 

Komiıyon bu akta•a kadar va 
~ifeaini bitirecek ve hazırladıjı 
~oayayı vil&ıete verecektir. 

Kahve 111-ı ... 
Tıcaret müdiriyeti tarafmdaa 

Jrahye fiatlarmı yü)qeltenler bü
landaki tetkikata da devam etmeJC 
teclir. Kahvecilerin yaptıkları ıi• 
peküliayon, toptan kahve aatanlat 
la kuru kahve Mlanlar cepheain • 

. den tetkik edilmektedir. 
Toptancılara aöre piyuada 

kahve az olduiu cihetle kahve fi· 
' atlan yübelmittir. HükGmet &)'• 

da 3 bin çuval kahvenin ithaline 
ı müsaade ettiii takdirde piyuada 
kahve buhranı ve yüksek ifatla bli 

Uf8k .. ker fabrikası ve aabtları olmıyacaktır. 
Şeker ıi~!'f~~n'! ~!lch~ı Bu takdirde fiat ıene 90 ili 100 

hakkında vaki olan tik.ayet uzen· kurut araımda temenüç ededdi· 
ne bu meaeleyi tetkika bqlıyan tir. 
komiıyon dün de ticaret odumda Diier taraftan kahve fiatlannr 
toplanarak toptan mal satan tile· kuru kahvecilerin yülue)ttikleri id 
carlarla ikinci derecedeki bayileri dia oluamakta ve bunlar blıvenin 
dinlemiftir. Bu arada Alpullu te- okkasını to•tancılardan 120 130 
ker fabrikası da bulunmaktaclır. kunıt aru111da tedarik etild~ hal 
Fabrika namına salahiyettar bir de 180-190 kuruta. çıkardıkları 
zat komiayona gelerek umumi ve ylenmektedir. Kahve meaeleel 
hususi vazıyet hakkmd~ malGmat de bir iki süne kadar neticelen
Yermittir. Haber aldıimuza söre dikten ıoma komiayon tarafmdall 
komİlyon teker fiatlarım lüzum • tetkik olunacaktır. 
auz yere )'illueltmiye sebep olanla· Bu iddialara brp lmru lrahv~ 
n arqtırmaktadır. Bunun için ciler de fiatlanm ken&lilerinbr' 
toptancılarclan perakendecilere )'Ü)raeltmedilderini, pahalı aldık • 
ıeçtilden 10ma tekerdeki ıübel- ~~~~~ · 
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[ Ost tarafı 1 inci sayıada j 

mevzileri üzerinde uçmu~ ve b~ 
mevzii sistematik bir tarzda hem· 
bardıman etmiştir. Bunu mütea· 
kip saat 10 da umumi ileri hare· 
ket emri verilmiştir. 

Tan!t:Jar ve zırhlı otomobillerin 
ate~leriyle takviye edilen Japon 

1 

piyadeleri Çin mevzilerine hücu· 
ma kalI:rnı tır. 

Öğle vaktine doğru muharebe 
şid..JP.0"' devrun ediyordu. 

iki C"n tayya.resi, Japonların 
Kianc:r Vang civanndaki s .. hra u· 
mumi karnrgahlan üzerinde u~a
rak bt>mbülar atm ştır. Atzbn 
mermiler hedefin yalnız 39 metre 
kadar yakınına düşmüştür. 
ÇinlHer bUyU' bir slddetle 

mukabele edi or 
Şanchay, 24 (A.A.) - Sekiz 

muazz.ım Ja!)on tayynre:si Kians 
Van etrafındaki Cin mevzileri· 
ni bcmbardıman· e~iş er, fakat 
Çinliler de Japon mevzilerini tü • 
iek ve mitralyoz nteşivle ka bura 
çevirıni~lerclir. Çin eıkerleri t h· 
rip edilen sipeTlerini yondmaz bir 
sayle tamire uih~maktadırlar. 

Sanghaydaki J npon he.llanm 
tahliyes"ne d VPm edilme~-tertir. 
Geri kalan 16000 iaponvalı hali 
ha::mda rnezlrur eehirde buh•nmak 
tadrr. Mülte:il~rden b~n kir.i bu 
abah Japonyaya müteve~ihen 

vapura binmişlerdir. 
Çin ve Jepon slperlerl sulle dolu 

Londra, 24 (A.A.) -Şanghay· 
dan Röyter ajansına bildiriliyor: 

Saat 10 da Kian~ -Vanda 
başlıy"' muhru-ebe öğleye doğru 
bitmek üzereymiş gibi görünmek· 
leydi. Maamafih Japcnalr umu· 
mi hic bir ileri hareketi yapama· 
mı~la;dır. 

Filhakika geceleyin yağan yağ· 
mur muharebeyi fev!~a!iide müş • 
kül bir hale getirmişti. Çin ve Ja
pon siperleri sularla dolu ve Çin, 
Japon askerleri bundan dolayı ay· 
nı deı·l" .. ede mütee::rıir ve musta • 
riptir. Tayyare ve topçular tara· 
fmdan acılan bombardıman öğle
ye kadar hilafası!a devam etmiş· 
tir. Japon piynde i, bütün kuv • 
vetlerini harbe sokrnanu~tır. 

Japonlar üngü h'~cuınla.rmdan 
fazla bc-.mba VP. cböi!ilerle harp el· 
miye mütemnyildirler. 

Çaoei cephe::inde, Japon bah· 
riye silahendazlan, bu gün kesif 
bir tüfek ate~ine baslamtşlnr ve 
bu mahallin şimalindeki Cin mev
%ilerini hedef ittihaz eylemişler • 
Öir. Muharebe öğleden sonra müt· 
h • ş bir surette devam etmekte • 
Clir. 

Bu abah intişl;'.r eden hnberle· 
rin hilafına olarak 13.000 Japon 

kerinin Voo - Sung civanna 
ihracı doğru <leuildir. Japonlar. 
su ~ıra.da hic bir tnkvive krtaatınm 
~sulünü b~ldemem'!!rtedirler. 
Şanghavdakl lvll Japon ahall 

t;ehri trrJfediyo,. 
Londra, 24 (A.A.) - ~en~hay· 

CJan Röyter iA.ns.,na bHdirilivor: 
San~havdaki Japonlar, kalaba· 

lık bir halde ,;ehri terke devam et· 
mektedir. 28 kanunu!\aniden iti· 
haren, Japnnyaya müteveccihen 
9.000 k;~i 5ehird"'n m;if"'l'eltat et· 
m;~tir. Kalmış o!an ~.oon inpnn
yalı diin 1a.pon Memurlarından al
mrs olduktan ihtar iizerine hare 
:ket hazır1ık1"TT'1d:ı buJ .... •malda • 
(:Jırlar. 1000 hadar Mülteci, bı.ı 
sab;\h Jap n konsol?sl ~nesi yekı
ıın da demirlf"mi~ olan b;r f'emiy· 
le Japonvnva h:"lreket etmi~tir. 
Çf n nl enci C''ra 1 • ezevcPferl 

Ş:ınghay, 24 (A.A.) - Japon ................. ,. ......................................... . 
lan idn fi-tlann vü!~ el-'iğini söy· 
lemelrtedir1er. B!ttabi kom"syo • 
n n ver .. eln hı.rtu" neti .. eshıde mu 
kabil iddiaJa .. d n han~isinin doğ· 
ru olduğu anln~ılacaktır. 

Usaktan eker gellyor 
Haber aldı!mnza göre Usak 

şeker farbikruır lstanbul piyas~~ı
nı tatmin edec•k toz şeker eevki • 
yabna b~I~..I!,tır. Bu ~··n Ur.ak
tan §e rimh::e 300.000 kilo ıeker 
gelecektir. Bu ~kerlerin Malı 

komıo!csu M. Murai, Şanghay be· 
lediye reisi M. Ou - T eh -
Chen' den Çapeideki Çinli ahaliyi 
çıkarmasını tnlep etmiı olduğunu 
hatırlatmıstır. 

Mumaiİeyh, Çin nişancılannın 
Japonlnr üzerine ate~ etmekte de· 
vam eylern'"'!cte olduk!arını beyan 
etmiçtir. Bunların arasında ka· 
lanlar da bulun;mah-taclır. Bu su· 
retle maktuller arasında kadın ce~ 
set?erine de tesad\jf edilmektedir. 

Wolff efen ı tekzip ecU •or 
Berlin, 24 (A.A.) - Wo!ff '.l· 

Dahili 
Ve 

Harici 

Yeni Fransız abinesi 
ne iti at ed.ldi 

Paris, 24 (A.A) - Kabine be
yannamesinin kıraatinden sonra, 
mcb'usan mec isinin ekseriyeti 
yeni hükumete if mat beyan eden 
ve her türlü zait ta~epleri retle 
müzakere ruznamesine geç'lme· 
sini talep eyliyen takriri kabul 
etmiştir. 

Bunu mtiteakip M. Heriot, tak-
riri geri almış ve M. TaaC:ieu da 
muhalif meb'uslaıın istizah sual
lerine cev"'D verm'sfr. 

jansı, Çin ordusunda muallimlik Muh setleı husu .ye memur• 
ctme1~te olan Alman zabitlerinin launın tekaUtlUkleri 
Şanghay muharebelerine i~tirak Ankara, 24 \Vakıt) - Dalıi-
etmc?de oldul:!arın:ı dair olan §a· liye veka.eti yeni bir tiyiha ha· 
yiaları tekzip etmehtedir. zırlayarak mec.h:e sevketti Eu 
Jz-pon keblr.es[nde b·r fstifa Jayiha, yeni tel«:üt kanunile te-

Tokyo, 24 (A.A.) - Matbuat· ksütlü .leri ayrı bir kar.una bı· 
ta in~itar eden haberler, maliye rakılan rruhasebei bususiyeler 
nazırının Diyet medisinin önümüz merr.urılarının tekai:t müdc' etle· 
deki nisan ayında bitecek olan iç· ri hakkında 0 up kendilerine 
timaında.n evvel istifa etmesinin d · verilecek parnnın telrnü iyemı 
muhtemel olduğunu bildirmekte· ı d" veya ikramiye şeklincie mi o ma-

ır.Mwnni!e hin San ha aslteri sı da bu layihada mevzu bahist'r. 
y , " g y •••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• evkiyatı için yapılan m:?.araflara yeti Sko~a fnbrıkaıarma büyük 

muar!z b1!Iund~eu söyl~~iyor. • bir s"pariş vermiştir. ihracat ek· 
1Y.1ıllt b,r knb•ne te§kilı meıelesı scrıyetıe Ttieste limanından, son 

tetkık safhasındadır. .. 1 d H b ı · 
Amerika.ve Japonya guo @r e)se anı urg ımanm-

Vil.~inP,ton, 24 (A.A.) _ Ja dan . yapılmaktadır •. ~ühimmatı, 
ponyaya lcarşı boykotaj icrası fik- Danımarkn veya lng l.z bandıralı 
ri efkan umumiyeyi İ§galde de • vapurlar Şanghay veya Yokoha· 
vam etmekte, leh vealeyhte bir maya sevnelmektedir. Prag ga· 
takım İstidalar verilmelrte, beya .. zetelerinio verdikleri ma!ümata 
natta bulunulmaktadir. göre şimdiye kadar Joponyaya 

R~~! ma~afi_l, hallan h~!siyi\ ihıaç edilen mühimmat yel.unu 
bru buyük hır dikkatle tetl k ~t- 120 milyon Çek lrnrununa baliğ 
mektedir. Zira cemiyeti ekvam o:maktac.ır. 
boyk~taja karar .verdiği t~ t~irde Bugünler de Viyana ya bir ja· 
Amerıkanın cemıyetle te~rıkı me- pon heyeti ge:m ş ve "Steyr 
ıa.i edip etmemesi halkın hissiya· f b 'k · 00000 t' f kl'k" 
tın b vhbul ı~ d arı aarına .1 ten 1 a ag unma ~"a ır. 

Buna binnen ,Amerika, Çin b'r s·pnriş için müracant ctm'ş· 
Japon ihti!ifında bir vaziyet tir. Steyri fabrıkalarıysa, harp 
almadıın evnl Cemiyeti akva- ten beri sadece o ~omobil ima· 
mın kararına intizar eylemekte- rtiyle meşgul o.duldan iç'n bu 
d . siparışi kabul edemcmi§lerdir. 
ır. 

Her ne kadar boykotaj fikri Eunun üzerine Japonlar, yme 
bazı ma bafilde İ!f:rlemiş isede Çekos!ovakya fabrıkalarına mü-
bu fikrin tahakkuku ihtimali racaat mecburiyetinde halmış· 
pek uzaktır, çünkü reislcumbur lardır. Maamafih bu talep, Avus· 
buna muarız olduğunu nim res· turya fabrıkalarmın gözlerini aç· 
mi bir surette bildirmiştir. ınış, fabrikatörler toplanmışlar 

Ayan azasının ekserisi M. Bor- ve bundan scnra silAh imal ede· 
haın son beyanatından sonra bilmek için şimdiden tertibat 
Japon aleyhinde boykataj icrası almıya karar vermişlerdir. 
lehindeki müracaatlara tamamiy· log.liz silah fabrikaları, dahn 
le muhalif o!duklarııu açıkça şimdiden faaliyet göstermekle· 
söylemişlerdir. dirler. 

Cümhuriyetçiler rfiesasından Bir Berlin gazetesinin verdiği 
M. VatEonun b~yanah, l:u itibar· malümata göre silah ''e mühim· 
la manidardır. Mumnileb demi§· mat yüklü 9 vapur Koraya müte· 
tir ki : veccihen hareket elmiş bulunu· 

Boylıotaja şiddetle muarızım. yarlar. Eu vapurlarda mühimmat 
Versailles muabedenamesiyle Ce· yekunu 100 miıyon marktan faz. 
miyeti akvam miHkı, mutaarrıza Jadır. En baba 1 mühimmat muh· 
karşı boykotaj icrasını derpi~ nik gazdır. Japonlar, muhn:k 
etmektedır. 
E~er Cemiyeti akvam azası gaz satın aldıklarının gizli tutul· 

misala ileri sürecek olurlarsa bu, masını istemekte ısrar ediyorlar 
amma buna muvaffak olamıyor· 

onların bileceği bir ittir. Biz 
lar' .. ı·ra, bu m .. uhı'mmatı yo''kle· 

uıak şark işinin haricinde kal· 6-

yen işçiler ve küçük memurlar, mak ve çoculdarımızı ev.erimiz· 
de saklamak istiyoruz. derhal bu ıırn ifşa eter.ektedir. 

BütOn bunlara binaen, halkın Jer. 
d Vaşington, 24 (A.A) - iyi 

hissiyatının tazyiki altın a bükQ. ma umat alan Ealtin:ore muha· 
met mecbur kalmadıkça iatinka- birlerinden birisine na7aran Ce-
fa karar ,.ermiş olan siyasi ma- mahiri Müttehide haricive neza· 
hafilin boykotaj mesuliyetini Ce· 
miycti akvamın deruhte etme· 
sinden memnun kalması muhte· 
meldir. 

Japonya cephanesini 
nereden alıyor? 

Berlinde çıkan B. Zam M'ttag g:ızc· 
tesi Çekos'oval..yadaki Skoda fabtıkala· 
rının cslAha ibracau hakkıııda fU satırlan 
yazmaktadır. 

"S. oda,, fabrika'arı bilhassa 
top c'phaneı;i imal ve ihraç et· 
mektedir. Fakat eJ bombalariyle 
m'tralyöz mühimmatı da çok mik.
darda yapılmaktadır. 

lfo giine kadar, Skoda fobri
ka'arı, uzak şarka, 2000 tanesi 
muhakkak gazlı 18,000 el bom· 
bası ihraç etmiştir. 

reti, ç·ne veya Japonyaya mü· 
himmat satılm;"sına mfüeallik 
herhangi teşrii ır.i'zakerelere 
meydan vermeL ek iç.n Büyük 
Britanya ve Fransa hükumetleri· 
Je mutabı'c kalmıştır, 

r . 
Japonlar n en 
asker gö der ' o'ya 

il er 
Mut·den, 24 (A.A) - Har· 

bindeki Japon askeri fır! ası· 
nın baş'ıca l.\ısmı Harbinden 
160 Jd!ometre mesafe~e bu-
lunan lnionpo'c!aki Japon ta
basını bima~e etmek üzre bu 
şehre göndcrilm'ştir. 

• e e 
Ü içtimada all<evleri hakkın a 

neler gör·· ştüler 
Ankara, 24 (Vakıt) - Hal fırkası umuml idare heyeti top· 

landı, içtimada HaJkevleri mevzuunu müzakere etti. 
Alınan kararlara göre heıkes Halkev!erinin bir şubes'ne ya· 

zılır. lkinc's·ne yardımcı aza olarak g'rebilir, fakat yalnız bu şu· 
belerden birinin intihabında rey sahibidir. Ve yalnız bir komite· 
de aza olabilirler. 

lntihaplar gı zli reyler ve mevcudun ekseriyetile yapılır. . .• 
iki Halk evinin o!c!uğu yerde işi ve alakası olanlar her ık1sı

nede yazıla bıJirJer. 
l~tanbul Halk evi !d r relslil)I 

Istanbul Halk evi idare heyeti reis.iğine Istanbul muallimler 
birhğı reisi Hamit bey seç'lmişt•r. 

• o 
(omisyo mesaisi hakl<ın a Ha-

san e i beyin beyanatı 
Anlrnra, 24 (A A) Bütçe encümeni C. H. F. gurubu malt 

tetkik kom·syonu reisi H2san Fehmi B., komısyonun mesaisi et-
rafındn Anado:u ajansına atideki beyanatta bulunmuştur: 

"Mali tetkik komisyonu mali mevzular üzerinde tetkikatına 
devam ediyor. Eu tetldkatın daha birkaç hafta sürmesi muhte
meldir. Hiçbir mesele hakkında henüz tekarrur etmiş birşey yok· 
tur. Binaenaleyh varidat miktarı masrafların o miktara göre ten• 
2ili ıçin bazı ({anunların tadili, ezctm'.e barem, mütekaidin ve 
muafiyetler halckmdaki hfilcümlcıin değiştirilmesi, yahut vergile
rin artırılması hakkında tahminlere müstenit olarak lstanbul ga• 
zetelerinde görülmekte olan haberlerin doğru olmadığını beyana 
mezuçsunuz ... 

• e esı 

z 1 r 
lzmir, 24 (Vnkıt) - Umumi mec iste, hususi muhasebe na• 

mımı 6 yüz bin liralık bir istikraz akti teklif edildi. Bu para vi• 
liiyetin mühim Nafıa işlerine sarf edilecektir. 

Dört senede ödenmesi muvafık görülmüştür. Bu parayla bO· 
yük Gediz köp.Usüyle Ödemiş • Tire, Bayındır· lzmir yolları ve 
Kuşadasına g:den yolıar yaptm'acaktır. 

istikraz teklifi tetkik edılmekte ve mühim ihtiyaçlardan biri 
olan tebhirhanen'n de bu paravla insc>sı dilsünülmektedir. 

• 
ır mpanya 

lzmirde ahta Esken senetleri yapmakla maznun 
bir kumpanya e!e geçti 

lzmir, 24 (Vakıt) - iskan işlerinde sahte tasarrcf senedi ya• 
pan ve satan bir kumpanya meydana çıkarıldı. Gir.tli Şevki, Ka-
sım ve Muakkip, Mustafa efendiler ınaz:nunen Adliyeye verildiler. 

Üç aydanberi mütegayyip maliye memurlarından Cemal Ef. de 
kumpanyaya dahildir ve aranmaktadır. 

lzmir rı tım şirketi tahkikatı 
Banka dlreld6rlerlnden mllrckkep bir ehll vukuf heyeti 

tetklklerlne devam ediyor 
lzmir, 24 (A.A.1- Rıhtım şirketinin tahkikatına devam edili

yor. Osmauh banl\ası direktörüyle Doyçe Orient Bank ve I~ 
bankası müdür muavinlerinden mürekhep bir ehli vu' uf heye:~ 
iki gündenberi tahkıkata baş'amıştır. Onların tetkik ede.c~ .. gı 
evrak sokakta zabıta tarafından bulunup ta müddeiumumıJıge 
teslim edılmiş olan defter yaprakları ve diğer evraka münhas_ır 
kdmabtadır. Raporlarını birk ç güne kadar verecekleri tahrP111 

edilmektedir. 
lz:mir 24 ( Vakıt) - Rıhtım şirketi suiistimali tetkik edilirk~tı 

defterlerden. sabık Nafia kom'seri Emim beye verılen 83 bır 
lira riişvetten başk mahiye 250 lira verildiği tesbit edildi. Eh 1 

vukuf tetkikltrine devam etmektedir. t 
Dalı llye ·sti aka ait bir derdi hallediY0 

Ankara, 24 (Vakıt) - Şimdiyi! kadar belediyeler tarafındaP 
istim!ak edilen arazi, emlak tahmin usuliyle alıom kta ve bu su
retle gerek belediye, gerek halk mutazarrır olarak mahkemeler" 
müracaatlar olmaktaydı. 

be .. 
Dahiliye Vekaleti bir layiha ha.:ırlamışhr. Layihaya göre ş 

lediyelerce istimlak edilecek yerler için mubammen bir P~~ .. 
verilmiyerek vergiye esas olan kayıt ar ve kıymetler nazarı dı 
kate alınıp ona göre araziye fiat verilecektir, t 
1\ aa il r!eri srasın a yeni tayiole,&J 

An'rnra, 24 (Vakıt) - Manisa maaıif müc.ürlüğüne fo;if 
maarif müdürü Hıimi, Kocaeli maarıf müdürlüğline Manisa ınaı:ı ·f 
müdürü Ekrem, S nop maarif müdürlllğüne Kayseri 018~~~ 
rıf müdürü Hulüsi, 1 rapzon maarif müdürıüğüne AnkarA er 
lisesi Fn:nsızca muallimi Sait Beyler trıyin edildiler. 8sı 

Memle etimizde ~ı abideler· o mu faı 'ıı" 
Ankara 24 ( Vakıt) - Maarıf Vekaleti memleket mizde b~Ut" 

nan nb:dtla ~arın muhafazasını temin için idare hususiye. esi 
çe!er:ne vmichıt atır.ın ) i:zc!e biri nisbftinde tahsisat vazedılrJJ rııs• 
hakkında bir layiha ihzar etmiş ve vek€ılct!erin n-oh-tai naıa 
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\'oklama imtihanları 
Mart yaklaşıyor. Mart ortasın· 

da lise ve orta mekteplerin ikinci 
Yoklamaları bitmiş olacaktır. 

Galatasaraylı Celal Şefik nasıl 
çalıştığın anlatıyor 

_......, __ _ 

. Bu yoklamanın büyük bir ehem 
~1Yeti vardır. Birincisi yoklama· 

a kafi derecede numara alamı -
l'anlar bu defa da muvaffak ola • 
~~larsa kanaat notlarından ümit 
eJ~ı memeleri daha do[iru olur. 

f Bunun icin az rni g .. yret sar 
ederek il~nci voklama numarası 1 
~ec.nı, unu ediye il.ı!nğ etmeleri 
I ll:tıındır. Bu suret~ k~:rıaat not· 
arının netir .. si emniyet altına alın 
tnıs olur. B;n~"'n<ı.1eyh genç oku
~Ct1l r ynz tatilini nes'e ve rahRt 
1~ınrle p,ec;rmek ic;n şimdiden bi
"a:t f "'ı;..,P.te fYec · n; z. 

Riyaziye notları 
t Bu se~"'den itibaren orta mPh· 
enlerin ilk senelerinde riyaziye 

tlotl n ""'SPTl ve hP. ·fo~,,.rlen ayrı. 
~Yl'ı veril rP.k vasati!'li alınmıya -
f:1ktır. Talebenin riy zive k:'lbi. 
1 eHne JTÖ•e notlar tl'il·dir edile · 

""
1
't1r. 

Seyahatler başlıyor 
. Haber e.ldıP:ımızn t:?Öre !stanbul 
l:tcjlpr:11in bazıl n bh· ar va. top· 
anarak mart ayı zarfında hir se-
~"' hat y;1,,mayı düsünmH,Ierdir. 

d
''. ~..,.., 'ı t programı {Öyle tesbit 

e '""li<-t 0 r: 
\r f"7r;f,.r •~t rh•1ld"'?1 Ya.lovnva 
a
1 

rh ~ic!ecekler. Q .. ndan y<'.va 
0 ?.ra'· Bursnva vP-rac:a1<1ıı.rdır. Se· 
~a.f.."'t h··sn~- JT1 h · vrt-tedir. 

!(.,t;J.,nin ~'l<ıtnda 

1 
Ali ey bulunacaktır. 

nkı•c H 5nfn mUsameresl 

1
. H ber aldı<Tımıza !'"Öre lnkıl"p 
18"'~İ bu ııene F 'l"Uk nfiz beyin 
(A' uı) ını temsil ed .... ~elttir. ı 
. Bu müsamere c'! rülbr.tlavide vel 

:tılecektir. Sair Faruk afiz hey 

t
ele Provalarda hazır bulunacak -
it, 

. Bu yeni müsamere icin geneler 
•ı d' ~ ~ ıden cah"maktadırlar. -

Celal Şefik B. 

Mektebin bahçesindeyiz. Ce
lal bir müddet düşündü ve sonra 
hatırasını toplar gibi gözleri kar· 
§ıya dalmış anlatmıya başladı. 

-Takriben on sene evvel Ar· 
navut köyünde ufak bir arsada a· 
ğabeyim Kemal Sefik ve bir kaç 
arkadaşımla beraber top oynamı· 
ya boşladım. Biz tıpkı böyle her 
türlü oyun kaidelerinden uzak ça
lışırken o zamanın meşhur spor· 
culnrından (Danyal) bey üstadı
mızı görerek bize oyun sistemleri 
öğretiyor ve bizi teşvih .. ~diyordu. 

Bu teşvik bizde tesirini göster
di. Futbolü gittikçe sevmiye ba~-
ladım. Futbol oynadığım zaman 
sevgilisinin karşısına ilk çıkan aşı· 
ğın duyduğu heyecam duyuyor • 
dum. EvvP.la Şark idadi~i mek • 

p takımında ııantra forvet ve Be
şiktaşta .. es an aza olmaksızın oyna
dım. Sonra Galatasaraya girdim . 
İlk maçım Galatcu;aray ikinci takı
mında 13 yaşında Brıstol mek • 
tebile yapılan maçta oynadım. 
Bu günkü mevkiimi başta Mösyö 
Honter olmak üzere Adil Giray -

ebi mektepc 
çe m cburidir 

• Usttarafı ı ıncl snyfadı maktadırlar. 
~~i,. ~ürk coğrafyasıyla türk yurt Bunlardan ilk kısmllarda bulu-
ea gısı derslerini isterlerse takip nanlar derhal tasfiye edilmekte -
b erler, istemezlerse k~ndilerini dir. Büyük kısımdakiler kanuni 
d Una cebretmeyiz. Yoksa tiirkce şeraiti hai:r.J5eler kalacaklardrr. 
lee~~eri hepsine mecburidir. Böy- Mualllmlerln nakli 
h ır sui teffehhüm olduğundan - Vekalet esas itibariyle nakil 
abPrdar oldum. muameltıtrnr mümhiin oldui!n ka-

l'a.r De~hal tetkikP ba.c;ladnn. Tek- dar az~Jmaktadır. Evvelki se -
derhedıyoru!11 .. ~>f evcut. yanlışlık ne 600 orta mektep muallimi ara -

n.1 ta.~hıh ed1l.ecektır. . smda nakil muamelesi yapılmış -
ın ~ususı. ekallıvet ve ecnehi ken bu sene ancak 300 kişi arasm
te~ ... Pplerien muallim hvini dahi da nakil yapılmıştır. 
h~~ mel~plere? mualliı.n ta~i1!1 lstanbulda cok kalan mualllmler 
ır daki usul 'Ve kavaıde tabı- - i~tanbulda uzun zamandım 

· 1 beri kalmış olan muallimlerle A-
l) .. • Ma•ş nadolucfa. kalan ve bulundukları 

l'at.>Utiilfünun mütahassısr M. Malsı yerlere !stanbuldan nakledilme -
"er 0runı~ mavıs nihayetine kad~ r · 1 11 1 h..ı· ~cektır. KPndisi memleketi _ mıs o an mua m er; vazife tevzii 
"'

1 zın h noktcısından bir mani teskil etmi
leıe · er tarnfmna :m~arif mesc- yecek tarzda nakledilebilirler. 'Ne-
lntk~k hakkında isı.ntiim şekilde tekim gecen sene ilk mektep mual 

n at Vat)makt? dır. limlerinden 70 kadar muallimin 
bıerken de Ananolunun en mü'lıim kil 1 . 1 
81, ...... P~lerini tefti1 ettim. Bu hu_ na muame esı yapı mrştır. Bu 

"' , k sene de aynı suretle yapılmı~tır. 
'rflff 1

1 ranorlarmu h::ızırlıvorutrı. Esasen muallim mektepleri mezun 
telif'~ er esnasm~a hilho:ıc:sa muh- ları ilk üc senesini köylerde geçi
tepıe . e:ecP.lerdehi muallim mek- recPklerdir. 
e~ ...... ektl'lnıı'!· brzı · mes~i~ini tetkik 

"'ll o'71m. asim Ali bey meselesl 
~eccani talebeler Surayı Devlet karan hu işin ına-

taı~ Liselc:ıre P'E'CE''l sene mPccı:ın! arif ·ekaletince hallounabilece~r. 
~e lll; n~'lrtırırhk. Bu sc>ne de hüt- den bahistir. Kağıtlar darülfü -
Jlara.ı tsaıt olur ve mPcc~nt tq1ehe nun divanmdadır. Darülfünun di· 
ta~; talebenin vüzde elUsini te - vanı Ra~im Ali B. mes~lesine ait 
~~·etmezse rnecc=ıni tal(\be ala muamelatı tekemmül ettirdikten 

1"~:1__ sonra vekalete gönderecektir. 
lul'l~~h:sek m;ı...a.c;h mevkilerde hu- Tallm ve terbiye heyeti 
~ 0~ a71 7.evat ~n~ukl"rmt me('- Talim ve terbiye heyeti tedris 

l"ak bazı mekte lerde okut ve terbiye sistemleri üzerinde ta· 

Nüzhet, Ziya beylere medyunum. 
-Milli takımda oynadınız mı? 
- Hayır fakat birçok temsili 

maçlarda oynadım. (lll Ger) ma 
çında Galatasaray - Fener muh· 
telitinde sağ açık oynadım. Ve o 

gün bir gol attım. lzmir - İstan
bul muhtelitleri maçlarında da 
·~>Ulundum. 

- En heyecanlı maçınız? 
- En heyecanlı maç .. Türk --

Yunan spor lcarşıla~masında ilk 
maç olan (Aris) le Fener berabere 
kaldılar. Galatasaray Yunanlı 
rakibini 1 - 2 mağlup etti. O maç 
ta da oynuyordum. Bu maçta duy 
duğum heyecanı hiç bir maçta duy 
madım. 

- En takdir ettiğiniz sporcu?. 
Celal tereddüt etti, söylememek 

Havaların karb gitmesi bilhassa leyli mekteplerde güzel bir 
eilence mevzuu olmuştur. Bir çok mekteplerin bağçelerinde kar• 
dan büyük adamlar, hayvanlar yapılmıştır. Resmimiz Kuleli lise
sinin 10 uncu sınıf talebesinden bir grubu knr eğlencesi sırasın· 

istedi. Bu sporcuların civanmert· da gösteriyor. 
liğid~ hiç biri söylemek ~temez. =~~~~~~~~~~~~~~~Y~e=n=l~~B~i~l~m~e=c~e=m~l~z~ 
Fakat fazla k d Gençler için faydah eser!e 

ısrarım anısın a en 
kd. . . • Tarih el kitab,. ilen neyim? Bir d:ıml:ı suJ ta ır ettığım sporcular diye ba§· .ıı 

Jadı. Yaş mıyım ? Hayır kuru. 
Gençler, siı:in bu sene lise ve S b h fT 

Kaleci Avnı·, Fenerl1° Re .. at, Nı0 • d u ağır, en a 1 ıın; ~ orta mektep bakalorya imtih:ınlıırın ı k ı T 
Yazi, Galatasaraydan Nihat ve Bakışta pe Atı ım.; 

bl 
b mu\a[fak olmanız için gazeteniz size Üşütür, sevilirim, 

Le e inin eski oyununu takdir e· bir kola,,·lık olmak Ozere bir tarih el E k d ı · derim. • 'l yükse· ıığ ar ycrıın. 
kitabı hazırladı. Bu el kitabı siz.e im· B ı ı ı _ Gayeniz?. en m e oynayan ar 

Genç sporcunun göğsü heyecan tihanlarda, derslere hazırlanırken hatta Beni hl"r şekle koyar. 
la doldu. mektebe gltmiyen gençler için de çok Lekem yok, yüzüm aktır: 

_ Çalışarak ve hak ederek e • faydalı bir eseıdlr. Her gün gazete· ' Sululuğurn bataktır. 
saslı olarak milli takım kadrosuna .___n_i_zd_e_r_a_kı_p_e_d_ın_iz_. ______ _. Bili &en beni yavrum, 

- Sana hc!vıı olurum. 
girmek. Mkektep mecmuası Bir sual daha: Geçen defakl bilmecemlzln 

_ Önümüzdeki maçta F c- Gençlerin fikir terbiyesinde halledUmlş şekil ~ 
ner mi Galatasaray mı galip en büyük nol<san gençlerin eli
gelecek? ne verilebilecek mecmua mes· 

- Galatasarayıu :kazanması dıı lesidir. Şimdiye kadar dokuz 
ha ihtimal dahilindedir. sayısı çıkan "Mektep mecmuası,, 

Celale teşekkür ederek ayrılı- bu itibarla gençlere tavsiye edi-
yordum. Aklıma geldi. lcbilecek bir ciddiyeti haizdir. 

- Celal milli takım nasıl genç· Son sayısında Mustafa Şekip, 
le§ecek? 

Genç sporcu bir cümleyle ce • Nurullah Ata, Nahit Sırn, Ke-
vap verdi: nan Hu!Osi Sadri Etem beylerin 

- Gene unsurlar ilavesiyle.. ya:ıısıları vardır. Gençlere tavsiye 
Nusret Sefa ederiz. - ~ ~ -

ıcip edfıen ~suıj;fi~ mutelif mem • 
ır ş 

H 

y 

B 

ç 

M 

10 K K 
-
~ 

A 1 K 1 iN 
A K L A 

A K A 

1 A 

leketlerde tatbik edilen sistemleri 
ara§tırır, onlara göre yeni kitap
lar ve yeni programlar ve talimat• 
nameler hazırlar. Çıkacak ka • 
nunları tetki keder. 

Ankarada darDlfUnun 
Ankara cümhuriyet hükumeti 

merkezi olmakla beraber aynı za
manda bir irfan merkezidir. Ta -
bii burada bir darülfünun tesisi 
§ayanı arzudur. 

1931 senesi hesaplarının varidat kıs· 
mına ait tetkik er bitirildi 

Bu gün Ankara hukuk mektebi 
bir hukuk fakültesi halindedir. Da 
rülfünun için bir şube teşkil etmiş 
demektir. 

İmkan oldukca bunu tevsi ede· 
rek bir dnrülfü~un vücuda geti • 
rilmesi cok ar;r.u ediliyor. 

Ank~rada bir darülfünun acd· 
ması tabii buradaki dorülfünı.i° • 
nun ltananmasına sebeo olamaz. 

Prevantoyormda 
Prevantoryom, muallim ve 

meccant talebeyi, sıhhi vazıyet -
leri İcap ettirdii!i takdirde hasta -
Irktan vikaye idn a~ılmı§ sıhht bir 
müesesedir. Ziyaret ettiğim ı:a
man müracaat edenlere iyi b kıl
dığını, ayda ısekiz, dokuz kilo7a 
kadar kazımanlar bulundu~untı 
anladım. Bu müesseı::eye tabii bil· 
tih., .m ... ....,leketten müracaat kabut 
edilir. Bu müesseseyi tekemmül 
ett1nneyi is eme . o müessesedıan 
beklenen h;.,metleri temin etmek 
olduğuna göre elimize fırsat gec -
tiği zaman tevsiini ve tekern"tlülü
nü temin etmek cok arzu edilir. Fa 
kat bu bir bütc~ .meselesidir. 
BUIUn mekteplere emir verlldl 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple • 
rinde Türkçe tedrisatın serbest bı
rakıldığı yolundaki tamimin bir 
yanlışlık eseri olduğu ve gelecek 
ikinci ta.mine intizaren birinci ta· 
mimin tatbik edilmemesi dün bü • 
tün mekteplere bldirilmiştir. 

Şehir meclisi dün Sadettin Fe· 
rit beyin riyasetinde toplandı. Ev· 
vel5. azadan bazıları tarafından 
millet mektepleri haldanda Teri -
len bir takrir okundu. Bu takrir· 
de millet mekteplerindeki talebe· 
nin devamı mecbur! olduğu halde 
devam etmiyenler hakkında ted· 
bir alınmadığından bahsediliyor -
du. 

Takrir sahiplerinden doktor 
Hikmet bey söz alarak dedi ki: 

- Harf inkılabından beri bu 
mekteplere pek çok fedakarlık 
yaptığımız halde beklenilen neti
celeri mnalescf elde edemiyoru2. 
Bidavette 50 veya 60 ki§inin kay· 
dedildikleri dersh nelere ancak 
sekiz veya on ki§i devam etmekte
dir. Yııni devamsızlık var. Feda· 
karhğımız bo~a gidiyor. Bu hu • 
aus hakkında al!kadarlann nazaı·ı 
dikkati celbedilmek lô.zımdrr. 

Bu takrir me.kama havale edil
di. Y enibahçede bir etadyum ya-
pılmasına karar verilmesinden do
layı lstanbul tarafındaki üç bin 
sporcuyu toplıynn lrulüpler na.mı • 
na mü~tereken göndeFilen teşek • 
kürname okundu. 

Sigorta §İrketinin yüzde beış İt· 
foiyc hissesi vermeleri lazımken 
bu miktar tediyatta bulunamadık· 
ları cihetle bunun yüzde üçe indi
rilmesine dair mü)kive encümeni 
mazbatası okundu. Bu mazbat:ı 
epeyce münaka§aya aebep oldu. 
Azadan Avni bey hem bu husus· 
taki e.babı mucibeye itiraz etti; 

mazbatadaki esbabı mucibeye 1§· 
tirak edilmemek §artiyle tirketle· 
rl itfaiye priminin yüzde üç üze· 
rinden alınması hususunda itilaf 
edilme&i kabul olundu. 

Bundan sonr tetkiki lietap ra• 
porunun VGJ"idat latmının miiza· 
k resine devam edildi. 

Maddeler birer birer okundu. 
Kabul edildi ve birinci cclıeye ni· 
hayet verildi. 

likinci celse açıldıJı zaman 
~liste elt eriyet yoktu. Reiı gü~
lülde ekseriyeti temin etti ve cel
seyi nçarkn: 

- Badema içtimalann fasılasız 
§ddlde devamı zaruridir. Ekseri .. 
yet temin edilemiyor, dedi. 

Gene h9a.bı kat'i raponınun 
müzakere5İnc deavm olundu. Afi
r,aj varid b konuıulurken bu iıı
his rı belediye namına İ§leten A
nadolu Ajan ıy)a münakit muka· 
velenin fenalı~ı söylendi, evkaf • 
tan müdevevr ıulara ait varidat 
hakkında da münakn§alar oldu. 

llanat meselesinin halledilmelC 
üzere olduğu makam namına aöy• 
lenilmesi ve evkafla da eular vari
datı hususund anJa .. .mak üzere 
müzakereye ba§lanıldığmm beya
nı ii'l':erin~ bu m ddeler de kabul 
edildi. Bu suretle 930 - 931 he
sabr kat'i r~., runun varidat laı • 
mı ikmal edildi. Heyeti umumi• 
yesi reye konularak kabul olundu. 
Cumartesi günü ietima edilmek O· 
zere celreye nihayet verildi. 
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..., 7 Meşhedi 

Tahdidi teslihat konferansında 
Torik Necmi, üç gündür ke

Penkleri kapah duran Methedi 
Cafer ağanın dükkanını bu ıa
bah açık görünce hemen koştu. 
Meşhedi Cafer; köıeye kurul

llıuş, bir yanda semaver, bir 
Yanda nargile, keyf çatıyordu .. 

- Ulan moruk! 
Meşhedi, pek aıil.ar bir gu

ttır ve gizli bir hiddetle homur
dandı: 

- Ne istersen torib efendi?. 
- Vay beyim.. Yokıa gene 

Iran tayyare piyangosundan bir 
llıilyon lira amorti mi çıktı? 

- Yob .. ille özüm diplumat 
0lınııem. Senin anlıyacagan, bun
~b sonra mesleğimle mütenasip 
bır ciddiyet tahmmaia mecbu
reın., 

- Ya •.• Ne oldun bakayım?. 
~ dağına elçimi tayin idin? .. 

- Hayır. Tehdidi teslihat 
ronfıransma aza olmıtem. 

- Maşallah.. Tebrik ederim. 
Ne zaman gidiyorsun bakalım? 
'tttbedi elinden çay fincaniyle 
lllarpocu atıp uzun uzun göldü: 

- Hay gözün çıbmıya T orih 
efendi.. Hay çok yaşıyasan gar
da · şım ... 

Torik, hafif tertip içerledi: 

- Ne var ulan, ne gölü
~orsun ? .. 

- Nasıl gölmeycrn be hey 
hane harap?. tlfe özüm gonfıran
la gidüp gelmiıem ! 

Bu sefer, meşhdinin yerine T o· 
tik Necmi uıun uzun güldü: 

- Hay diplomat hazretleri 
~ay .. Kuş muıun be mübarek? .. 

e zaman gittin, ne zaman gel
din?. 

ille teyyare ilen gidüp gel
lbi~em.. Buradan teyyare ilen 
Cenevre ikki saatti!.. 

- Yok canam yanlışın ola
tak.. O kadar sürmez .. 

- Beli.. Hava iyi olanda o 
t•ddar da sürmiyer .. 

- E, anlat bakalım, tahdidi 
ltalibat konferansında neler yap
tın? Ne tekliflerde bulundun? 

Heman kürsüye çıhup prujezemi 
srıraate başladım .. Prujem şu idi: 
Men ordumdan bir leşker terhis 
edende onlarmın le4ker tehis ede
ler.. Zira, özümün bir eskeri, 
onların min eskerine bedeldi . .! 
Men bir diritnot hatıranda on
lar on deritnot hatıralar.. Zira 

özümün bir dcritnotu onların on 
deritnotuna bedeldi!.. Yahut, 
ordular bagi ğalsm, ancab sil

lahları ğaldıralım !.. Ne ordusuz 
silf ah, ne sillabıız orduyla her-

be imkan olmadığından sülh 
tehligeden gurtulur ! .. 

- Gaz bombardımanlarının 
yasak edilmesi için bir şey söy
lemedin mi? .. 

- Beli.. Bunun için, askerle
re guri fasulye yidirilmemesioi 
teklif eyledim !.. 

- Peki tüfeklerden, taban
calardan, kılıçlardan, toplardan 
hangilerine müsaade ettin? .. 

- Düffenklerden yalnız man
tarlı düffenklere müsaade edi-

rem.. Dabbaocalardan yalnız 

gapsullu dabbancalara izin viri

rem.. Gılışlardan tahta gılış ola
caktı.. Toplara gelende, yalnaz 

lastik tup, meşin tup, bir de fut
bol topuna müsaade iylemişem . 

Arzu gılanlar, gışm gar tupu oy
namahta da serbeıtti! .• 

- Hay yaşıyasm be moruk! 

- Özüme moruk dime gayn .. 

- Ya ne söyleyim? 

- Diplumatücciban meşhedi 

Cafer han diye hitap eyle!.. 

Çekirge 

mucize 

Bir gün, 
sordular: 

- Üstat, 
mısın? 

Ahmet Haşım Beye 

mucizeye ınanır 

- Hayır, inanmam ... 

- Fakat, bazan öyle vak'a-
lar olur ki, insanın aklı durur .. 
inanmaktan başka çare kalmaz .. 

- Ne gibi? 
t. - Anlatayım gardaşım.. gon
'll'uıı salonunun gappusunda - Mesela, bir binanm altıncı 
~~lende, ıırmah libas giyinmiş katmdan kaldırıma düşecek ol-

tr Adam aıaz eyledi : san ve hiç bir yerin iocinmese .. 
ı. Buna ne dersin? 

b 
lfleıhedi Cafer bezretleri teşrif 

lly ••· ! ] B·· ·· ı b - Tesadüf derim ... ıı· Urmuıtuı ... ulun aza ar, u 
~ ıdayı duyan dayyağa galhtılar.. - Peki, ertesi i(ÜD tekrar 
'6'1.Gın içeri dahil oldum!.. Reis, düşsen ve gene sana bir şey 
'l.Gınn sellmlayıp : Meşhedi heı- olmasa.. O zaman ne dersin? 

~---~~-~~: .. ~.~-~--~~~~ .. ~~~~~~:~~:!:: .......... :: ... ~~=-~.~--~~~!.~.~- ....................... . 
Aksayı şarkta: 

Japon - ( Çine ) Haydi, elini uzat ta bar1şahm ı .. 
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Tahdldl tesliİıat konferansı dünya sulbü hakkında karar verecek 

Tahdidi tesllhat - Acaba şu ipi çeksem mi, çıkarsam mı ? .• . ...........•......•.........•...................................................................................................•.. , 

lstanbul 
Radyosu 

Istanbul radyosunun progra
mmda mühim bir mevki işgal 
eden °Habibe Molla,, oın 11Voy
vo,, lu hikayeleri fevkalade rağ
bet gördüğünden proğramın bu 
vadide zenginlettirilmesi takar
rür etmiştir. 

Memnuniyetle haber aldıj'ımı
za göre, marttan itibaren yeni 
proğram şöyle tanzim edilecek
tir: 

Cuma geceleri: Meddah Süru
ri Ef. tarafından Jitif hikayeler.· 

Cumartesi geceleri: Komik ıe
hir Naşit B. tarafmdan orta o
yunu .• 

Pazar geceleri: Hazim B. ta
rafından Karagöz .. 

Pazartesi geceleri: Şamram H. 
trafından kantolar .. 

Sah geceleri: lbnülemin Mah
mut Kemal Bf. Hz. tarafmdan 
Ali Emiri ve Re~at Fuat B. mer
humlara dair hatıralar .• 

Çarşamba geceleri: Nazmi 
Acar bey tarafmdan EYliyaçelebi 
liaanile (Emin Ali beyin Avrupa 
seyahatine dair) hikayeler .. 

Perşembe geceleri: Burhan 
Cahit bey tarafından Fransızca 
Adabı muaşeret dersleri. 

Dostluk 
Dün bir meclisteydim.. Sa

biha hanım efendi, laf arasında 
bendenizden sizin yaşınızı sor
dular ... 

- Öylemi? .. ne cevap verdi
niz? .. 

- Şey .. sizin için, Nazire ha
nım efendi gayet iyi dostumdur. 
Aleyhlerinde bir şey söyliyemem, 
dedim!.. 

l'"'''llı1111ırll1tıı1111ıllll1t111111ılllll11111ıııı•ıı1111111ıııı11111ııı•ı111' 

) Dikenler, Çiçekler ( 
~ l:lastalık bir irattır kirasını dok- ff 
~ torlar toplar. • ~ 
- % 

~ i = * * * ' = z 
~ Bir randel'uda beklerken lıer sr-- ! = . = 
(_ yi bekle ••. Yalnız, beklediğin kadı- _) 

nı bekleme! = i 
~ * * * J i -
~ insan her yükü yüklenir. Ancak, ~ 
= tahammülün dert>cesi şahsa göre - g 

:: 

i dir! * * * J 
\ Aşkta lira:, ı:t:hattan 3ayılır ! l 

Fırsat, meyvalar gibidir. Tanı i 
vaktinde koparmalı. Hamken de \ 
işe yaramaz, çürüyünce de! ..• 

* * * 
Hörmet, bazan kalp akçe gibi- ~ 

dir: C ôli bir• n•;ak.etle sürülür! ( 

\ dı~atıralar, :al:in• beyaz saçları· :_: 

j 
.-1şk3ız ömür, resimsiz çcrç( ı:eye ~-=_= 

bt>nzer! 

\.IHltİlllllll11tlllllllll11111ılllll11111lllllll111111llllllU111lllll l;llllllJ 
Tahdidi tealihat 
konferansında: 

Slr••l hokkabazhk .. 

Evde 
Yok 

Torik Necmi, yangın dönüştı, 
yolda rasladıkları bir sandığan 
reisini kavia esnasında sustalı 
çakı ile zimbalayıvermifti. Üç 
ay kadar yatacaktı. Fakat, biç 
~kiyet etmiyordu. Billkis pek 
memnundu: Aksi, kaYpcı karı
sından bir müddet kortulmuştu. 

Bir gtin, hapishanede, dostu 
Meşhedi Caferle oturmuı sob· 
bet ederken gardıyan geldi. 

- - Karın seni garmek ıs
ti yor ... 

Torik, boynunu bllküp yal· 
vardı: 

- Kuzum ağam. şuna azıcık 
ıokağa çıkmış, burada yok de-. . 
yıverı .• 

Ne ili 1 •• 
Kadın - Ne düşünüyorsun? 
Erkek - Hiç... Ya sen ? 
Kadın - Ben de hiç .. . 
Erkek - Oh, ne ali ... Haya· 

tımızda ilk defa aynı şeyi düşü• 
nüyoruz!.. 

AIAka! 
Celile hanım, hafif meırep 

arkadaşlarından Necllya sordu : 
- Tebrik ederim, tık. zenğin 

bir beyle yaııyormusun. 
- Evet .. Bir aydır ••• 
- Adı ne? .. 

Dur bakayım çantamda 
kartı var r 

Köpekler araamda 
Bobi nezle olmuş, seıi kısıl

mıştı. T oki sordu: 
- Geçmiı olsun Bobi.. Nen 

var? 
- Üşümüşüm Tobiciğim .. Dün 

sokağa tasmasız çıktım dal.. · 



Alameti farika 
Kadın, karako!a müracaat 

etti: 

- Niçin bu kadar çok içi· 
yorsun? •• 

- Unutmak için ... 
- Neyi unutmak için?-
- meyhaneciye verecek pa· 

ram olmadıaını r .. 
------------~-----------· 

Geçim dilnyası 
Ahmet bevle Mehmet bey iki 

eski arkadaşd1rJar, Bir gün, yol
da karşılaştılar. 

- Ooo, merhaba Ahmetciğim .• 
- Merhaba Meğmetciğim .•• 

Nasılsın bakalım... neyle 
meşgu sün? 

- Ben m ? .. Istikraıı dahiliyle! 
Oh, oh. Memnnn o:dum. Ya

zıbanen nerede? 

- Ne yazıhanesi yahu? .. 

- Canım, istikrazı dahiliyle 
meşgulüm didin ya •• 

- Hay aUab iyiliğini versin .• 
Senin anhyacağın evdekilerden 
borç almakla meşğu.ü.m! •• 

--
Şans 

Emine Hanım, henüz otuz 
yaşında olduğu halde dört ko
caya varmıştır. Kocalarının üç 
tanesi ne o!du diye merak et· 
meyiniz. O!düler J 

Bir gün, bir mecliste, Emine 

o Ev 
Gayretyan efendi, üç gündür kez 

dine münasip kiralık bir ev arıyor· 
du. Genç, güzel karısı Meryem ha· 

· mmla beraber, Kumkapı tarafla • 
rında dofo.~ırlarken b~r ıes duydu: 

- Gayret .. Ahbar ! .. 
Başını kaldırdı. Bir de ne gör

sün: Çocukluk arkadaşı Agop .. 
- Zo ne a.roorsun buralarda? .• 
- Vay Agop, ciğerim, sensin .• 

Kiralık bir ev aroorum •• 
- Kaç odalı istoorsun? .. 
- Eh .. Dört, beş olur! •• 
- l,in oldu .. Benim kiralık e-

vi sana vereyim .. Kutu gibi beş o· 
dadır .• Deniz, nah .• Böyle .• Tabak 
gibi! .• 

Evi gezdiler, beyendiler ve pa· 
zarlığa oturdular .• 

- Bilirsin, menşur kelamdır~ 
Ahbanlık kantar ilen •• Dostluk dir 
hem ilen! .. 

- He, öyledir .•. 
- Ne istoorsun bu eve? .• 
- Dostça bir laf edeyim? .. Se· 

nede üç yüz elli kağıt .. 
- insaf ha oğul. Düşün ki bir 

mahallede büyüdük! 
- E, hadi senin güzel hatırın, 

Hanım bu talis'.ı:'iğinden şik?yet 

ederken, haıır bu'unan erkek
lerden biri söze karıştı : 

- Hanımefendi, eğer bu :ıev
ciniz de vefat· ederse, lutfen 

, bana varınız.. Belki bu sefer 
taliiniz tersine döner l 

..1#"!" 

Kuı ve avcu 
• 

Kadın, misafirlerine ikram ol-
. sun diye· o gece bir şarkı s'.Jy

lemeyi kabul etti ve salonu dol· 
duran iri YÜcuduyla ortaya çıkıp 
danalar gibi bağırmıya başladı: 

Bir kuş olsam, konada bilsem 

v 

~ 
Kuvvetli sanatkar 

iki ahbap arasında: 
Dün gece s"ze getirdiğim 

cok kuvvetli bir sanatkar· 

ugruna 
için yirmi lira ineyim.. ı 

- On daha in be .. Korkma .• Zi
yan etmezsin .. 

Bu pazarlığa G:ıyretyan efendi
nin taze karısı da tatlı bir tehes -
ıümle karışınca iş oldu ve seneliği 
üç yüz yir.mi liradan konturatı 
yaptılar .•• 

"' * * 
Ertesi yıl, Agop efendi yeni 

konturatı ya'lmtya gelince, Gayret 
yan rica etti: 

- Bir cocı ~um olmu'"tur .. Mas 
raf mı artt;.. Biraz tenzilat yap •• 

A~op. insaflı adamdır, derhal 
kabul etti: 

- Peki .. Üç yüzden ya?:alrm .. 
Ve ildnvi senenin konturatı üç 

yüz liradan yapıldı •. 
* • Ilı: 

Ertesi yıl, Agop efendi, yeni 
konturatı yapmıya r-elince, Gayret 
yan efendi kapıvı kuca~m<la bir 
kundakla l'lÇtı •• B"r çocu~u daha 
olmu~tu .. Bu yeni yavrunun şere -
fine ücüncü senenin konturatı iki
yüz doksan liradan yapıldı .. 

* * "' 
Yedinci yılclı .. Her sene, mun • 

dallara!.. 
Bu sevimsiz ses karşısında 

tüyleri di!<en diken olan misa· 
firlerden biri yanındakinin kula
ğına fısıldadı: 

- Ah, ben de bir u·cu o?sam!. 
~ 
lntlher 

Madam Salamon, telaştan, ha· 
lecandan, ıı:angır zangır titiriyordu . 

Beti benzi kül gibi olmuştu. 
Arkadaşı PerJa sordu: 
- Y eçmiş o!sun .. Nevar? •. Ne 

o!du? .. 
- Ah sorma.. Demin Mösyö 

Salamon yeldi.. Ama ne ye:iş!.. 

tazaman dünyaya getirdiği bir ev· 
ladın şerefine onar lira ikram etti
re ettire konturatı iki yüz altmış 
liraya kadar indiren Gayretyan e
fendinin gene mukave!e müddett 
bitmişti. 

Agop efendi, bir pazar r,ünü 
yeni elbiselerini giydi ve eski ar • 
kadaşmı ziyaret için, Beyoğlun • 
daki evinden kalkıp Kumkaprya 
geldi .• 

Evde, gene be.,1k gıcırtrzı ve 
ninni sesi vardı! T okma'iı vurdu .• 

Pencereden sarkan siyah enta· 
rili, soluk yü-7.lü kadını az daha 

cenırl 

S.3n&inl. 
tamyamıyacaktı. 11----------------ı 

Ciddi ! - A .. Sizsiniz At:{o pefendi? .. 
- Evet mad~.m Meryer.:ı .• Mös· Uzun ve şiddetli bir para mlf 

yö Gayretyan voktur?.. nakaşasıadan sonra, fena bald 
Ka,lın, ncı bir bakı">la sordu: sinirlenen Behçet bey, komisyoıı 
- Duy.madmız? .. Geçen haft cu Salamon efendinin suratırı 

vefat oldu!.. 
_ Zo ne söyloorsun7.. Vah, mühiş bir tokat Aşketti. 

h h ' Gözlerinden kıvılcımlar fırhya va , va ..• 
Sonra, kendi kendine mırıldan- Saiamon efendi, Behçet beyi 

dı: yakasına yapışarak sordu: 
- Zavallı Gayretyan kirayı in- _ Söyle bakayım, sen bani 

dirmek gayretine kurban gitti he· bu tokalı şakadan mı vurduO 
rif ! ... 

Cimdik 

Vormeliydin!.. Bütün paralar;mi 
borsada batirdim, bundan sonra 
yaşayamam, dedi ... 

Eh ..• Sonra? .. 

- Sonra, cebinden tabanca
sini çikardi •• Tam kalbinin uı
tnuda nişan aldi.. Ateş etti ..• 

- Aman, aman, aman... Öl-
dü mü? .• 

- Yok .•• Sadece do'abın ay
nasi parça parça oldu! .• 

~ 

MUJde 
izzet bey müthiş kumarbazdır. 

Dün, çok zengin bir dostuna 

yoksa ciddi mi? .. 
- Ne şakası be? .. Elbet cid 

di vurdum! 
Hiç hoşlanmam da! .. 
- Oyleyse zarar yok .•. Şaka 

dan 
Salamon, lath ve müsterih bİ 

bir tebesiümle cevap veıdi: 

rastladı: 

- Nereye böyle? .• 
- Kulübe .•. 
- Genemi kumar? •• 
- Evet... Son bir tecrübe·· 

Eğer kazanırsam sana büliiD 
borçlarımı ödiyeceğim ••• 

- Ya kaybedersen? •• 
lir• - O zaman, gelip yüz 

borç daha istiycceğim!.. 

·--------------------··-····------------·--·---·--------·---··-··--------·· .................................................................................... 
~ .................. ,., ................................................ n ......... , 

: Tamir ı 
Salam on Efendi, b1r gün eski iskarpin

lerini tamir ettirmek için kunduracıya gö
türdü: 

- Usta.. Şonlarin altina birer pençe 
yap ... 

Kunduracı iskarpin~eri bir müddet hay
retle temaşadan sonra uzattı: 

- Ayo1, bunların sade altı d~iil, üst
leri de giım·, ... 

Sa a Ton Efendi kabul etti: 
- Peki, birer da ust yeçir ! .• 

Bir mukayese 
Sofrada, ı:yah turp salatası yiyorlardı. 

Küçük Cemil, babasına sordu : 
- Baba .• 
- Ne var yavrum? 

L 
Kuzum, Arapların da içleri bu turp· 

... ~: .. ~~~.~:~.~::~~.·.:.~:-... ·--··~····-.. --.. ···· 

1 

.... .Jll'!!:,·······-··································································· ... rr ........................................................................ -· 
5 Son moda 
1 
: Leyla hanımefendi, kocasına sordu: 

- Öy:e bir moda icat etmek istiyoruo:ı 
ki, görenler hayrette kalsın .• Acaba ne ya· 
payım?. 
Kocası cevap verdi: 
- Podra, alhk, krem, silrme kullanma .• 

Saçlarını boyama.. Manikür yapma •• GeçeP 
seneki mantonu giy.. iki ba!oya aynı elbi· 
seyle git, herkes hayrette kalsın! •• 

fitlzlf'k 

Hanım - Kız.. Bu bahklan pişirmedetı 
evvel ıyice yıka .• 

Hizmetçi - Aman hanımcığım, pek titiı· 
ıin vallahi ... Balıkların bütün ömürleri su~~ j' 
geçiyor.. Şimdi bir daha yıkamıya ne ıu 

Erkek Bu evde konuşacak, sevecek bir kişi buldum : O da :zum var? •• 

. ~ sensın ... _.,,,, 
. . .. . ........ .._ .......................................................... -::-..... . Kadm - Talihli adamıın vallahı •• Ben 9nu da bulamadım ya 1. • ... - ...................................................................... .. 
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• 
lZ Halk evleri ve nıilli nıef k A 

Reşit Galip Beyin Ankarada açılma merasiminde söylediği hitabeden 
,Baş tarafı dünkü sayımızda kadar, Türklük, medeniyetin h~r ten bile sayılmaz. Tarih, Kulağı· le öifuımek neye yarar? Böyle bir Ra.'Lınt, sahin, dünyayla alaka.ar 

.. _,Bunun arkasından gelen clevir koiunda, bütün dünyedan üstün· mıza eğilmi~: (Binlerce yıllık te • öğünme insana ancak utanmak lü- ke3ik, kaygısız hayab türbelerin 

....-all el · ı· d w•ı A 'd dü. Buna, o znmanlarda Anadolu- refli maziniz ba!;ınıza yemin ede- :zumunu ihtar edebilir. ve tekkelerin gömüldüğü mezara d•tı' . verış ı eeı .. rasıra ~· • ~ h • l.: ~ı artbrarak asırlarca sürecek yu gezen yabancı tethikçiler, eser- rim ki, yeriniz medeniyet safının Her birimizin hedefi, içinde bu gömmeliyiz. Bize co§kun, areKet :"'k
1 

. ~uraklığm başlangıcı .. De- leriyle ,ahitlik ederler. Daha faz - en ilerisidir!) diyor. Atalar elleri· lunduğumuz çalı§ma sahat1ındn ve faaliyet dolu hayat llzımdır. 
"" erı s · ı l h la delil :ırıyanlar, tılim, ~air, mütc- ni nabızlnrmııza koyınuılar: (Ba· beynelmilel büyük §Öhretlere te - Hayab, ferdt saadete ermek için 
~akl~;§ı~::akf:r~= gi~~~;~:: fennin, riyaziyeci, hcyctçi, filozof lanız d~marlarınızda bizim kanı - fcvvuk olmalıdır. Bu dava basit- değil son nefo&ine kadar ç.alıtmak, 
L_'_~a dünyanm tutulduğu iklim binlerce Anadolu ve Rumeli Tür· mız dola~ıyor, ileri!) diyorlar. Ta- tir ve Türke layık olandır. BnnuJ didinmek, y,ük8elmek ve yükselt • 
""'Ultan b d v ı ı künün isimlerini ve eeerlerini bir rih bize: (Yapbnu::; yapabilirsi - müfrit ve imkA.nım'.: bulanlar, hü -1 mek için sevmek.. itte Türkün hn-bı. _ ı, ura a yag1ş arın a,;a • ı T b' 
--sr · · d" ı l b l ı tek adamın, merhum Bursalı Ta - niz, yapınız!) diyor. yük Türk tarihini bilmiyorları;.-., 1 kikt ve tarihi §ian budur. · a ıab 
~kt genı~ ciımu ıye er c es en· hiı- beyin toplıyabildi.,l'ii yel...11.n ola- Atalar bize: (Ey Tanrı daXln· daha du"'ıı. denecek yıllarda biitün binlerce VTI enel, daha be•eriyct ı.., en kalmıf ırmak ve deniz ıu· \1..1 u "· ~ 
a;ı. ·~1~ gittik~.e ektı:lmesi ~eklinde! rak (Osma.nlı müellifleri) atlı bü- ı·mın öz çocuklaı'I, ey Türk oğul· yoksuzluğa ve imkanım:hğa rağ • b~~ikteykcn Tann edinmi~ olan 
•"t\i uyor. yük kitapta bulurlar. lar, Türk kızlar, siz kendi milleti· men, dünygya meydan okuyan Tüik, tabiatta ha:; bn hareketten, 

A 1 Türkün, aan'at ve medeniyetçe nize hizmet ederken bütün beseri- büyük Türkü ve onun etrnfmda tel~S.mül iç!n çarpışmadan ve ?J"-
lcun··'1r cı.r, kadim Orta .Asya Tür · ı clü§künlük safhası ı;ayılabilecek yete h5.dim o!md< için y~rattİch - toplanrı.n bir avuç Türkü hatırla. • pı~arak behemehal plebe çalmak 
~un aleyhine, fakr.t umumi ci • Osmanlı devr. inde bile, kurmu~ ol- nız. Bh:im ı:ıizc emanet ettiğimiz sınlar ! tnn ibaret olduiunu her :milı8tten 
~i ı-.aedcniyetinin lehine geçiyoı·. d · · bT 
der~, lturaklıl~ artarak sürdükçe,• ueu eşi az abidelerden, 19 uncul vazifeyi ne ynptınxz? Artık dav •

1 
Cosaretstı: ruhların gcrUqO ıyı ı ır . 

._ rıı ... 1e ku ·-ı-· ki nsrın il!c dörtte biri sonlarına ka • ranmak zamanı geldi. Eb~diyete H un k ı 
IQlJı 4.. ll m ço une, ırma · nr ~a- efor di~ardan pek mnhdut bir iki kurulmuş ~eref ('öahil::alıırındtt. sizi Muhterem arkad~larım. er m te,e ktJlOn gayes 
)iiL ~~ ara, uöller bataklıklara, halem es.yadan b~$ka hic. bir "·ey bekliyoruz. Ey Tann dag""laT":nm Arasıra inl-ılabm bittiğinden Muhterem arkadllflanm, 
do .. 'l&C~ otlu ov:ı.lar çorak kırlara - ,. s· H 11- 1 . . ·ıı -~ lld"• sntm almıya muhtaç olmakuzın öz çocukları, yükselmek için ileri) ve her İ§İn artık tabii ecyrine bira· ız0 a ıt ev ennın mı i 11\C'r""" 
l'rn UKçe seyrcklc:;miş su boyla· bütün imparatorluk hnlkım!l ,.e diyorlar. kılması le.rlm f!eldiğinden b~hse· .kUre edineceği uınumf gayeyi ifa-
.: ' •ığı mıyan milyonlar, bilgile· 1 B d • 1 b G · R · · 'L} ·• ı , büyült orduların ihtiyacına yettik- dcnlere teMdüf o unuyor. u ııö • eyç; ça ı m. azı eııın run a • 
~İct lln ~tları, medeniyetleriyle bir- ten başka bir çok ihrncat yapan Hekkimız ve vazifemiz rüş tenbel, yorgun ve ceı:aretsiz rımıza mukaddes heyecan ve ima,u 
~ .. e göcmiye katlanıyorlar \•e milH sanayiden ha.his bile etmek Tarihin ve ataların bi~e Büyük n 1hlarm zörüşüdür. halinde ı:;alchğı bu ateşi yeni yeti-
ıı..•1 R'_öçtükleri yeni "'Urda bu mcde G · d'l' l ki d'' b d'l k ı b · • ' il · ki ••'et .7 istemem. Türkün ta.l'ih::e en va • azı ı ıy e na · e ı.en u ı e - Biz, my ettiğ'ımiz zamanmrı1 ~en n~ı erın ve !OCU arımızm 
ltr. ın feyizli tohum;anru ekiyor· kın ve en müspet devirl~rde br • leri ve bu emirleri tutulaeakhr. bizi beklemek niyetini izhnr et • ruhunda dA tul"U!lturmak Yazife • 

y duğu, medeniyet merkezi biiyük Milli mefknremizin yasası ~u ola- mekoizin, sür'atle ilerliyen baslta mi=::dir. 
it eni nraşbrmaların yeni h:.ılu~ ~eh"rlel"İn yalnız isimlerini say. cak: (Medeniyet safında en ileri milletlerin pe~inden tabii diye ta" Umumi tıırifle her milli teşcli• 
~ 7;1a! tarihin bu devirden ~onra- mak, bizim bugünkü toplanma ve olmak hakkımız ve vazifemizdir; sif edilen mecrada ıahna ıelına yü ki!lün ~ayesi, menıup olduğu mil· 
bııd adıselerini daha gür ı§ıldar al- konu~ma maksadımızın çerçevesi- yaptık, yapabiliriz, yapacaiız: !) rümekle kazanamayız. letin manevt ve maddi en yükae1' 

ç~ görebiliy-0ruz. ni tnzyilc edecek kadar fazla za - Muhterem arkada§lar, Biz tedrici tekamül kaidesini ~eref, refah ve &~adete ermesidir:. 
~ •nde, Hintte, Anadoluda, Me· man ahl'. Bu bir tariht zarurettir, biz yolumuzun üstünde çieniyerck te- Bu gaye, samimi muakkiplerine 
.... ~0~ınyada, Mısırda, Ak ve Ka- bundan kaçınamayız. Medeniyet kô.mülümüzü inlulapler §iddet ve daima en kııa, en müspet, en arne-
i_"Qen12 L_ ı d b ·· d ı Haklketlerden çıkan netice f d ·ı iki _, ._ mvı t..rın a, u goç a ~a- sa :::n a en ı eri geçmiye mechu - sür'atiyle yapmak, içtim:!ı.İ kanun· it yollann aranmaımı te n e;ıer. 
il'tnın erebildiği her yurda :medc- Muhterem arkada~lar; ruz. Bize, tarihiınizin mukadde~ Iarn yeni bir knnun ilave etmek Bunu ar mak ve bulunca derhal 
:ht hayatı , on rı.r gelir gelmez Bu hakikatlerden çıkarrlaC'ak l vediası olan Türklük haysiyeti, mecburiyetindeyiz. onun üzerinde ileri ablmak, mecle-
r ~l ~n güzel rneyvalnra nnn o· netice ~udur: Biz, bütün tarih im· her gün, her dakika, her :ın yaka· Ön sl!.ft21n ayrıldığımız müddet niyetçi büyük uhlarm ruhunda ya• 
cıçeklerini acmıye. ba~1ıyor. ticle.dın:::a dünyaya medeniyet mü- mızdan yapıjaro.k bizi &arsacak: uzamı~tır. Bu ıeri vaziyete artık l şıyan bir kanundur. Türk~ 
'türkün bövle baı;lıyan mede • rebbilrğj yaptık, son zaman1ara ge (Geri kalmış olmak ayıbının öliim dnhn ziyade tahammül edilcımez. gene telo- r edeyim, medeniyetçi 

'°et rnürehbiliği ve ~edeni tefcv- lindyc kadar medeniyette faikiye· acısını duymuyor musun, çalış!) SükCln bulmaz bir iştiyak, yorgun·! be;oriyetin en az on bin yıllık at .. 
d u aon bir buçuk asır evveline ti, ırk olar~k, millet olaral· bir anj diye aurabmıza haylaracak. Mede luk tanımaz bir ça!ı~ma, gev§e • · ı aı ve §Üphesiz en asil timsalidiT. 
~r bütün parlaidığıyln :.ürmü~- bile bir:ıkmadık. Bugün, inhitatı • niyet aafmda birinci millet olmıya liğe dü~man b!r iradeyle ~itmek. Bugünkü drırl gecikme manmrası 

' Ardı arası kc:.ilmiycn hnrple· mızın hepimizce bilinen !milleri mecburuz. En şiddetli ve en kat't maniaları cabr çatır krr.mtı.k, yol bizi bunu iddiadan Ye iftiharla 
·ittsikli~i P"öriHreiycrt büvük da- ortadan ve kökünden kn!kmı~ bu- mecburiyetlerle mecburuz. Bunu kesen menft ruhu ve bcdbin!i~i ilandan hiçbir ZQ.mnn alıkoyamaz. 
l .rrr"r.l'hklnra r,"'nen, Os • lunuyor. Bunların, §Urada burnda yapmadıktan sonra, buna varmak' nerede bulursak bo~ar&k mesafe· Biz, hepimiz, memleketin (Ga
ttlı .~Mn,..Tat".-I't~1.ı'1da f'ah.1, bun arasıra ha!' gÖ3teren piç sürgün1e·j yolunu tutmadıktan s~nra Türkhi leri ışık hızıyla geçmek mecburi· zi ne5li) diye anılmakla müftchiT 
,Yu.~ elli yıl ev cl" ıı. ... f'lelinc'yc rini sökm~k inkı!~p rej=mi İ~in i~- ğümü:r.ü ileri oi.irmek ve Türklük-• yetindeyiz (Lıltlt!n sayfayı ç~•irinlz) 

··------------------------------------------------------------------------

T Rt"FT EL KITA BT 
Greft lstılGs; 

<so İslıcnderin ö!i.ımünde:ı sonra. (Ba.ktriyan) da hükumet kuran (M. E. 
l\l'") (Grek) perensleri Hindistanda fütuhata çıktılar. Morya imparator• 
li,llun~n zayıflığı onların cür'etini artbrdı. K .. bili zaptettiler. Pencabı isti• 
~ ettıler. Ganj vadisine kadar ilerle diler. iki t\sır lmdar Afg<mistan, Pcn· 
~ D, l<altriyanda kaldılnr, grek hnkim iyetine Saka Türkleri nihayet vcrdi-

1', 

Saka lstuası : 

iti Sakalar (Sugut} kıl'asında otururlardı. (Yueciler) in tecavüzüyle (Bak 
~r~) a çekilen Sakalar burada Yuıınn hakimiyetine nihayet verdiler. Fa 
S,k a1ı bir zaman sonra Yueciler (Bnktriyan)ı d:ı zaptettiler. Bundan sonra 

a ar (Kandehar} l,t'asma yerl~tilcr. 
ır_ ~'ll~ada.n Pencaptaki (GTek) pren!llerine hücum ettiler. Pencaptaki Sa
(S· a.kımiyeti Yueci hücumuna kadar devam etti. Maamafih Sakalar 
~~nt) ~avalisiyle Güccratta kaldılar. Ve burada bir Sak:ı imparatorluğu 

'ettılcr. Milattan sonra be9inci asra kadar hakim oldular. 

~ l~ncı TUrkleri ve kuşhanlar ı 
~il trıyanda oturan Yueciler vaktiyleHun İmparatmluğu tarafından Çin • 
._ill ç!k~nhnı§lılar. Ondan sonra bunlar Baktriyanda Kuı hanın gÜ}aleGİ • 
s,~~lu.m;ycti altında bir impan.torluk vücuda getirmi§ler ve (Pencap)ı 
,. 1t•td~n nlmı§lardır. Miladın birinci runnda da (Gnnj) v5.disini iztila 
~ 1§ erdır. Ku~ hanlar devrinde Hindistandan (Çi) e (Ti.irki:stan) a. mun· 
~Yollar açıldı. Hindistan bir müddet derebeylerle idare edildi. Ve 

•onraları Müslüman Türkler tarafından zaptolundu. 

- Hint medenlvetl -

''•h"'a dlnı : 

de, ı~ahnıa dininde mer"asimi Brahmanlar idare ederlerdi. Bunun mukad 
~ •tabı (Vedalar) dır. M~but (Gök tanrısı) dır. Buna yapılan ibadet a· 
r.let~~~ak ve kurban ke3mektir. Bugün de ölümden sonra ruhun şekil 

l1 ıreceiine inanırlar. • 
• 11 U d~n itikadına göre insan ruhuyla (üluhiyetin) esası birdir. 
~ltri:·btliğe (Brahma) ismi verilmiştir Vedalardan ıonra Hint tarihinin 

"-~• B:.::)
1 

ve (Çayna) dinlerinde görürüz. (Buda) Sakalardandır. 

(to'::!aya. dalıa küçük yattayken (Sakyamoni denirdi. (29) yaıındıı 
~'l'da a) ısmiyle serseri bir hayat geçinmek için bir prens olduğu halde 
~ıı.~ çıknuı alb sene seraeri ıezmiıtir. Ve aonra akidelerini ortaya ,,.. .... 

T ARlH EL KİTABI •w~wmrı•::m+sıııııııım--- 19 -

Buda tabiat haricinde fevkidnc bir ~ey tanımazdı. Budaya göre in-
~anın hayatını elim ve korkunç hale getiren değersiz .§ahsi gayelerdir. 
İnsan bunları atmalıdır. Budadan sonra Budanın (Makkijleri) ahret fi. 
kirlerini ortaya çıkardılar. 

Buda tabi~tın haricinde bir şey tanmınzdı. Kendisine ebediyet hakkın
da sual soranlara "Bu mc~eleleri bilmek ıulh ve (kutsiyet) yolunda bir 
terakki te~kil etmez,, diyordu. 

Budaya göre, hayat fenalıkla ve dertle doludur. Bunun aebebi arzulan 
mızdır. Arzulnnmıza hakim olursak fennhklara mani olduk demektir lhti· 
ra.slara h!kim olurıak arı:ularımızı yeneriz .ihtiraslara ve arzulara hA -
kim olmak için ruhumuzu daima müraknbe etmemiz ve bu suretle arzula· 
rımızı öldürmemiz la~ımdır. Arzulnr ve ihtiraslar insl\nm içinde kayt;ol -
duktan sonra cbedt hakikat olan (Nirvana) ya, yokluğa vasıl olunur. Buda .. 
nm insanlar için t~avur ettiği saadet budur. Bu saadete ermek için Buda
nm bu dört hakikatini bilmek Jô.zımdır. 

Buda insanlara., ba~ka insanlnrı, lınyvanları ve nebatları sevmeyi tav
aiye eder. Ve onlara daima merhamet ııöstermiye ve onları sevmeyi i)eıi IÜ• 
t'erdi. 

Canya dini ı 

Bu din milat.tan evvel altıncı asırda. meydana ç.ılmır~tır. Bu din \Uu1ii -
yeti inl:ar eder ve k·inatm ebediliğini kabul eder. Ve kainat kendi aksanı 
nın kuvvetiyle mevcuttur. Ruh harici a lemle tema! edecek olursa (Şet- -
re) maruz kalrr. Bu dinin en yüksekibadeti mahrumiyete katlanmaktır. 
Ye hayvan hayatına riayet etmek cebir ve tiddeuen çekinmektir. L:...i 

HJndu dini : 

Buda dini milattan sonra yedinci asra kadar Hindistanda hakim oldu. 
Yedinci asırdan itibaren (Brahmanlı Hint dinini halini aldı Bu din ~ 
mabut tanır. 

1 - (Brahma: Yaratıcı. 
2 - (Vifno): Koruyucu ve muhafaza edici. 
3 - (Siva): Yıkıcı. 

Hlndlstanda cemiyet h(rystı, aile : 

Hindistanda Hint milleti yoktur. Hint milletleri de yoldur. Hindistau
daki medeniyet bu zenit kıt'ada ya~ıyanları birle,tirmiye kifi gelmemiı. 
tir. Hint cemiyetinin esasını Kast tetkil eder. 

Kast, rrk, milliyet ve ailenin yerini almııtrr. Hindistanda meYCUt dört 
Kasttan bn§ka bugün yeni yeni Kastlar ela te~ekl:ül etmektedir. Hint ce
miyetinde en büyük nüfuz (Raca) nındır: Köy ağası ve reis maauma se
lir. Büyük kral manasına (Mahraca) kelimesi kullanılır. 

Hint allesl : 

Evlenen çocuk evi terketmez. Mal takGim olun:maı. Erkeklerin iı· 
tedikleri kadar evlenmelerine müsaade edilir. Slintliler araaıada ı.....
lar, değil, Adetler büküm sürer. 
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Stadyum Konferansında i ler vapurları 
[ U .. t tırafı 1 in.::i sayfada J 

aına çeyre-k kala Gardenbara 
gelmiştir. Burada bazı kimsele
rin alkıflariyle karşılanan sabık 
kıral yanındaki zavatla birlikte 
bir masaya oturmuş, cazbant 

1 

Dün sabah saat sekiz buçuk- Süratle inşa edilecek Cenevre 2~ 1A,A.) - Konfe· =ı Karadeniz Postası 
ta kral otomobille Altmkuma Yenibahçede 40 bin lira aar- rans mesaisini 19 martda .( aiaao g Dumiu Pınar 
kadar bir gezinti yapmış, dö· fiyle bir stadyum inşasına karar arasında muvakkaten tatil etRıeyi fi 
nn,şte .Süyükderede ispanya se- verHmişti. Belediye reisli~i, stad- karar'aşbrılmış ve umumi mü- E V 25 şubat 

biraz aonra Passodubl çalınca 

heraberinde bulunan madamla 
daosetmiştir. 

farethanesinin önünde otomobili yumun yapılacağı yer için yapı- zakereye nihayet vermiıtir. ğ apUrU Perşembe güıdl 
durdurar.ak binaya bakmış ve iza- lacak istimla •ate derhal başla- Konferans bilhassa Efgcıniıtan, 1 akşam saat 18 de Sirkeci rıla· 
bat almıştır. Alfons A'tınkumda nılması hakkında alakadarlara Arnavutluk ve Yunan mümessil- 1 tımmdan hareketle (Zonguldak) 
Boğazı seyreder en ett"afın· emir vermiştir. )erini dinlemiştir. Ef~aniıtan mü- ! Inebolu, Ayancık, SamsUDı 

Varyete numaraları bittikten 
sonra, lspanyol muganni jose 
Uribarri, gardenbarla mukavelesi 
bjttiği halde, sırf kıral için bir 
kaç şarkı söylemişHr: 

dakilere, lstanbulun ve bilhassa Diğer taraftan fen müdürlüğü mesıHi konferansa yapılan bü- fi Ordu, Giresun, Trabzon Riıe 
Boğaziçioin gözellığin den hay· de stadyomun münakasa şart- tün teklifleri, bilhassa Alman i HQPE) azimet ye 
ranhkla bahsetm'ş yo da tesa· namesini hazırlamaktadır. Stad- murahhas heyetinin tekliflerini İ ye ayna iıke-
düf ettiğı .askerlerimiz hakkın- yum süratle inşa ettirilecektir. Efgan hükumetinin tasvip ettiği :i lelerle Görele, Vakfı1'ebir ve 
dada, "Türk ası<er 'er nin intizam inşaat müsait teklif yapan bir ni söylemiştir. H Ünyeye uğnyarak aydet ede-

grupa ih0le olurıac:ıktır. A 1 k bh l ··k· .. kt" 
M. Urıbarri evvela Granadina 

adlı lspanyo!ca ıarkıyı teganni 
etmİf, "Adyö Granada seni bir 
daha göremiyeceğim,, mısra ile 
başhyan bu şarkının tegannisi 
esnasında sabık ispanya ku·alinin 
gözlerinin yaşardığı farkedilmiş· 

ve inzibati çok mükemmel,, de- rnavut u mura ası ıu u- :! ce ır. 

miştir. Kral Büyükdereden hu- Efaanistanda umu mi metinin konferans meseisinin g Fazla tafsilat için Sirked 
suıi bir motorla vapura dön- S f berllk Şayiası muvaffakiyetle neticelenmesin· ~ Meymenet Hanı altında acell"' 
müştür.Teofi!Gotye saat on ikide e er den ba,ka bir arzusu olmadı- g tahğına müracaat. Tel. 22134 
h k t t 

. t· Par.ste Beyaz Ruslar tarafın- g"' ını beyan etmi~tir. :::::!::::::::::::::ın-.:::::::::ı:r.::::::::m=• • 
are e e mış ır. . T Malı 

Alf h l t• d .. vvel dan çıkarılan "Posledni Novostı,, Yunan mümessıli biitün millet- lstanbul ikinci Ticaret " ons are <e m en ... . 
gazetesi şu haberi vermektedır : ferin bir zaruret halini alan kemesioden : 

tir 

Masajcri kumpanyasımn müdür
lerine Türk memur ve polisleri- "Mısır, Malta, Seylan ve Hin- tahdidi tesl batı .sraa-la istedik- Cinsi Ment!l Baly:!, 

39 
80 
56 
20 

Muganni bu şarkıdan sonra nin kendisine karşı çok kolaylık distaodan lngilizler Kefmİre as- leriai söylemiş ve hazırlanan Tittik Kütahya 

"Ay, Ay, Ay,, şarkısını ve bir gösterdiğini sölemiş; teşekkür
tango söylemiştir. ler inin bildirilmesini ifade etmiş-

ker sevketmektedir. Keşmir is- mukavele projesini Yunanistanın 
yanı fevkalade ehemmiyet kes esaı olarak kabul ettiğini beya 

.. .. 
" .. 

betıniştir.. Efganıstanda da nalına ilave etmi~tir. 
umumi seferberlik ilan edilmiş- Yunan mümessili Frans1z tek-13 üncü A lfons mugannile gö- tir. " .. 

Bolv:ıdln 99 
~ 
J6 
5t 
19 
ıo 

ıo 

., 
rüşerek imzalı bir fotoğrafını he- Teofil Gotye vapuru lzmir, 
diye etmiş ve saat yaramda bar- Rados, Kıbrıs, ve Larnakaya uğ
dan çıkarak vapura dönmüştür. radıktan sonr Beruta gıdecektir. 

tir. "Par avda '/ ostok,, gazetesi· liflerinin daha büyük bir itina • Kara hisar 

nin verdiği malumata nazaran ile tetkiki lazım geldiği müta-
Nadir Han, gerek Rus zabjtle- Ieasmı da ileri sürdükten sonra 

., 
.. Modurni 

blltll;;·;;İAd·;:·;m;;~~;·i;i;··;~;··: Alfons Beruttan otomobille Şam 
ret, şahsi hırsları, menfaatleri mün ve Bağdata gidecek, oradan Mı· 
tehasız ufukların ötesine atan bir ıma geçerek iki hafta kalacak
feragati; saadeti, mükafatı, bu2u• h'f. Kıral Mısırdan vapurla Mar· 
ru ancak Türk milletine hizcette silyaya ve Fontenblö civarında 
bulan bir ruhla ve daima istiyecek aldığı köşkünde bu unan ailes -
hakkımızdan ziyade yapacak va • nin yanına gidecektir. 
%ifelerimiz olduğunu düşünerek ------ -------

rini gerekse telsiz telgrafta is- demiştir ki : 
tihdam edilen Rus mütehassıs- "Yunanistanm maddi tahdidi 

" 
Akşehir 

" .. 
Konya 

" }arım çıkararak yerlerine logiliz 
teslihatraki iştirak hissesi çok .. " s 

memurJan almıva karar vermiş· 
tir. Bir kısım Ingiliz memurları azdır. Fakat manevi hizmet ve 

., Karahisar hafif 1 f 

Amerikan Ekspres Bankasına merhll: 
bala.da cinsi ve miktnrlan muharrer 11 
tiklerin satılması ve sanşın Maron bl· 
rinci salı günü saat birde ve talip b~' 
Junmadığı ıa1.-dırde müteakib günleıv' 
Ticaret ve zahire borsasında ierısı ıı•• 
rarlaşdırılmış oldu~~ndan talip ol:ınlart• 
mezkör gün ve saatlerde Borsada hı-

işe başbmışlardır. Nadir Hanın iştiraki diğer milletleriokine hiç 
lngiltereyle üç taksitte tesviye değilse müsavi bir hadde bulun

,alışmak, çalı~mak, çalışmak da • 
veti kar§ısmdayız. [ ÖL Ü ı\~ 1 

edilecek muayyen bir meblağ maktadır . ., 
mukabilinde bir ittifak akteltiği Yunan mümessili bu sözlerden 

Türklük §eref ve istikbalinin 
bizden ısrarla istediği budur. Türk 
gençliğinin ruhu, fu kısa ve ne ka
dar süreceği belirsiz hayatı. her 
türli\ maddi hesaplardan u:zak 
yüksek mefkurelere bağlamaktaki 
rfizelliği bütün tümulüyle duyac:ak 

söv erıme ' t ~dir . sonra Yunanistanın kara Ye de

kadar asil v · 1 ssashr. 
) N) 

Vefa orta mektebi tabiiye mu
allimlerinden Şükrü B. dün ve
fat etmiştir. Daha genç yaşında 
dünyaya gözlerini yuman hoca
larını Vefa talebesi büyük bir 
teessürle mcdfenine tevdi etmiş
lerdir. 

Bir baytaramızın muvaUakiyetl 
lzmirden bildirildiğine göre 

ora baytarlarından Sıtkı bey 
isminde bir zat serumla Sar' a 
illetinin tedavisi keşfınden Av
rupa fen alem"ni hıaberdar etmiş 
t ir. 

niz silihlarının tahdidi sahasında 
yaptıklarını izah etmiş Ye sözle

rine şu suretle nihayet vermiştir: 
"Esasen askeri masarif her se

ne azalmaktadır. Yunanistaa me-
saiıinin en büyük kııMını mane
vi tahdidi h~8lihlta hasretMittir; 

.. ~~~~-~~-~~~:: .. ~~~: .. ~~~~-~~ ............... -..-' 
çünkü cemiyet ve sellmetin b•f 
lıca esası budur. Yunanistan ~ 
esasın muzaffer olduğunu aar 
111elı:tea ftmidini kesmemi,t r.,. ~ 

----- ~ ·----------------·-·--··-·············--·--·---·--·-·· ·········---·· 

-20 ....... - ... - rARlH EL KiTABI 
Hintliler ölülerini (Ganj} kenannda yakarlardı. Dul kadınların koca· 

lanyla birlikte yakılmaları eski bir usuldür. 
Hindistanı zapteden Türk fatihlerinden (Gazneli Mahmut) bu usulü 

bldınnak için çok çalıştı. Fakat elankocası vefat eden kadınların tekrar 
evlenmemeleri bir kaide halindedir. 

Hindistanda Hintlilerle l\1üslümanlar arasında düfmanlık fazladır. Hin 
dularca (inek ve hayvan) eti yiyen canavardır. Hinduların Hint müslü .. 
manlarına kızmalarının hakiki sebebi şudur: 

Hintteki müslümanlar muhtelif ~amanlarda Hindistanı zapteden miis• 
lüma.n Türklerin çocuklandır. Hindistanda bugün yüzde 73 Hindu, yüzde 
21 müslüman, yüzde altı (Buda ve hirstiyan) vardır. 

Hint lisanı : 

Hindiatanda muhtelif diller konu§urlar. Evvelce en malıbul dil Saus 
krltçe idi. Bu dille kibarlar, krallar, racalar konuşurlardı. (Brahma, Bu· 
da, Cayni) dinleri budili mukaddes saymı§lardı. Yeni Hint dilleri çoktur. 
Her mıntaka kendine mahsuı bir lisanla kanu,ur. 

Bihari, Bengali, Giıcerati, Pencabf, Hindi, Sindi, lisanları gibi müslü· 
manlann diline (Ordu) yahut (Hindi) denir. Bu lisanda pek çok Türkçe 
Arapça, Acemce kelimeler vardır. 

Arap harfleriyle yazılır. Hinduların konu~tuğu Hindi dilinde iae (Sans 
kritçe) kelimeler çoktur. Hindistanmyazısı da karışıktır. Muhtelif yazı şe· 
killeri vardır. Evvelce Hint yazısı saiidan sola idi. Şimdi &aldan sa
ğadır. 

ttindlstanda edebiyat ı 

Hint edebiyatı Vedalarla ba§lar Bu namda bir çok eserler toplruıınış· 
tır. En eski kısımları ilahilerden ve dualardan mürekkeptir .Vedalar Hint 
dütüncesinin esasını teşkil ederler. Hint edebiyatının mühim bir kısmı 
hayvan masalları ve mabutların kahramanlık destanları ve dini clramlar 
ıeklindedir. Hindistanda( Felsefe, hukuk ve ilahiyat) sahasında yaztlmı§ 
bir çok eaerler vardır. 

Burada muhtelif felaefe telakkilerini 2österen bir hayli eserler de mev· 
cuttur. 

Hlat An'atı ı 

imparator (Aanoka) devrinde birçok heykeller ve kitabeler vücuda ge· 
tirildi. 

insan ve hayvan hastaneleri, bahçeler, parklar ve kervansaraylar yap· 
llnldL Dıravitler devrinde mimari inkişaf etti. 

(Aaoka) devrinde ıütunlar, heykeller, çok rağbet görınü,tür. Hindis .. 
tanda resim ve mimari eserlerinde ıörülen terakkilerde de mmliiman Türk . . . 

____ ,_ ____ TARİH F,L Kf"rABT = :es-•w• 17,.., 

Tarihten sonra ı 

Milattan evvel (1500) senesinde §İmalden yeni istilalar baıladı. Bu W 
tila hep (Pencpa) üzerinden geçiyordu. Bu istila akınları Orta Asyad.0 
geliyordu. O zaman Hindiıtanda üç cim insan kartı karııya gelmi§ bul&I' 
nuyordu. (Mundalar), (Dıravitler), (Yeni istilacılar). 

Hindistanı istilaya gelen son akıncılar sayı itibariyle (Mundala.r) d~ 
(Dıravitlerden) azdılar. 

Bunlar icin müthis bi~ tehlike vardı: Mundalar ve Dıravitler arasr~d• 
kaybolmak. -Buna çar~ bulmak lazımdı. Yeni istilacılar bunu bulmakl' 
güçlük çekmediler. Bulduklan çare: lıtil5.cıların cemiyetini (Dıravitlet
clen) ve Mundalardan) ayrı bulundurmaktı. Fakat bunu hangi usulle~ 
min edeceklerdi?. 

Bu usul (Kast) usulüydü. (Kast) usulünü kuran (Brahma) dinidit• 
Kast usulü istilacılar cemiyetini ırka, irsi mesleğe müstenit bir cemiyet b&
line koydu. Bir Kartta bulunan insan kenc:!i :zümresini değiıtireme:z:di. s.=; 
ka zümreden bir adam bir Kut~ g!remezdi. Mesleh.-te, hcrkea baba•f fı" 
mc5leğine girmiye mecburdu. Hındıslanda te$ekkül eden Kasılan (Brs 
ma) dini dört Kasta ayırmışbr. 

1 - Brahmanlar yani papazlar. 
2 - Askerler ve asiller. 
3 - San'atlc:arlar, köylüler, tacirler. 
4 - Pis addedilen işlerle uğra~a.nlar yani sınıf harici kalan ParyaW 
Bugün hala Hindistanda kast usulü mevcuttur. d 
Hin<listanda bir istila neticesindehAsıl olan vaziyet ancak dini bir} ;; 

reyle kuvetlendirilebilirdi. Onun için Hindiıtanda dini idare teessösll JI" 
gecik~~di. Din kitapları meydana çıktı. ilk din kitabı (Vedalar) dn:· Br d• 
ma. dını?e. mensup olanlara göre (Vedalar) allahın sözleridir. Hindıst~~e .. 
tarıhe aıt ılk eser de budur. Vedalar ilk zamanlarda ağızdan ağıza naıv .. 
dilirdi. Ancak milattan evvel beşinci asırdan s,onra yazılmıya bA,1aııııt 
~ ~ 

Bu devirden lskender istilasına ka.dar geçen zaman zarfmda bir ı-Jtfcf' 
Türk kabileleri (M. E. 6000-327) tarihleri arasında Hin,l;.~ ..... ..t. hJ 
olmuşturlar. 

Pers ve lskender lstlllsı 

Milattan evel (509-517)seneleri arasında (Dara) (Sint) vadisini~ 
etti. Bu istila ıimalde (Ganj) kıt'asında büyük bir Hint devletıniıı oı~,
dana çıkmasına sebep oldu. Milattan evvel (327 - 328) senelerinde ,Jt•" 
kedonyah büyük (lskender) de (Pencap) ın prkJna kadar olall 
yı istila etti. 

Morya lmperatorıuıu ı 
fı io' 

lskender İstil!sı Simaldeki büyük Hint devletinin (Morya) ıii!1. (~ 
geçmesine sebep oldu~ Bu ıüllleden (Azoka)nın hükUmeti ve ara~ı•~.;r,J 
lan) adasına kadar reniıtedi. (Mllttan eVTel 238 - 274 ..-ı-poo-

a deTl buld andı. 



[ As. IVık. sa. Al. 

Çengelköy arskeri orta mek

iebi ihtiyacı için lLSO dahıli ve 
050 çift harici fotin bir şart-

Komisyunu iliinları 1 1 V A..K T 110 '"'-ı 
mayıs 932 gnyesinc kadar yukarda ya- K . . . . k · ı " l I mi 
~lı beş kalem sebze kapalı zar~ sure- uçu ı an arıl ili 
tıle satın alınacnk~r ... ı~alesı 14 - '" JOdefası yüz kuru~tur !!ht Mart tarihine kadartev 

• 
rı •• 

iat nız yektınu:· 
namede kapalı zarf suretile ve 

3?0 adet kaput imaliyesi diğer 
hır şartname ile aleni münakasa 
suretile satın alınacaktır. Müna· 

kasası 28-Şubat· 932 Pazar günü 

kapalı zarf saat 14,30 da aleni 
llıünakasa saat 16 ya kadar Har
biye Mektebindeki satın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır. 
l' alıplerin şartnamelerini görmek 
İçin komisyona müracaatları ve 

kapalı zarfa iştirak için şartna
nıesi veçhile hazırlayacakları tek
lif rnektuplarmı ihale gününün 
nıuayyen vaktinde komisyon ri
Yasetine vermeleri. (202) (446) 

* * * 
• Kuleli Askeri Usesi ihtiyacı 
ıçin 450 adet karyola somyası 
aleni münakasa surutile satın alı
nacaktır. Münakasası 19 mart-

932 cumartesi günü saat 16 ya 
kac!ar Harbiye Mektebindeki sa

tın alma komisyonunda icra kı
lınacak~ır. Tal"plerin şartname 
\'e nümunesini görmek için ko

?1isyona müracaatları ve iştirak 
1 • 
Çın de muayyen vaktinde ko-

llıisyon riyasetine müracaatları. 
(222) (691) 

* * ılı 
Konya Askeri Orta '1eldebi 

için 900 adet fılidikos f a ale
ni münakasa sutetilc satın alı
haca tır. Münakasası 19· Mart-
932 Cumartesi günü saat 16 ya 

liarbiye mektebindeki satın al

nıa Komisyonunda icra kılınacak
lır. Taliplerin şartname ve nü

ltıunesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 

llluayyen vaktinde lrnmisyon rı
Yaaetine vermeleri. (223) (692) 

Rilo 
5000 

35000 
20000 
ıoooo 

8000 

Taze bezelye 
Ta1,e bnlda 
Adet enginar 
Semizotu 
Adet marul 

Askeri mekteplerle hastanelerin 

l\fart - 932 pnzartesı gunu saat 14,.301 :r;: 
da ·H:ırbiye mektebindeki satın alma Sermaye.dar şerik ara~ıyor - h:i 
k · d i kıl kt T Dizzat 35 nevı ıtrıvat ve ems:ılı levazım :m omL<;yonun n cra ınaca ır. a • . · . ::; 
ı . 1 · tn · .. k · · k imal edenm. Sermayedar bir ~erıke lh· ı:ıi 
ıp enn şar nmesıni gurme ıçın o- . . .. .. . · ::lı 

· ·· tl · t• ak d tıyacım vardır. Bu ış de buvuk bır lsu· p , 
mısyona rnuraca:ı an ve ış ır e e- . . . · G" c'ı·= 
veşlcrin şartnamesi v~hile hazrrlrya- r~.de teU:'." edıl:ceğı mu~ıakkak~r. ~ o- i:fi 
caklnrı t kl"f kt 1 'h 1 .. ruşmek uzere Kumkapı çıfte gelın No.26 •t:t e ı ·me up arını ı a e gu · . ( 

8 
i·t. 

nünün rnuayen vaktinde komisyon ri• Mustafa Bakı adresine müracaat 24 3) zfü 

yasetine vermeleri. (217) (625) Sallhk dükkan ve haneler i!i."i! 
• * $ 

Pangaltıda Tramvay caddesin- t-1:ı=1-i Kuleli Lisesi ihtiyacı için de 20, 22 No. h dükkilnlar ile .fii 
1150 adet havlu pazarlıkla satın üstlerinc!eki 11, 13 Na. lı haneler IUi 
alınacaktır. Pazarlığı 27 Şubat 932 ç · .: 
932 C 16 

2 Mart arşanba günü saat ı=i;; 
umartesi günü saat ya 15- lb da Beyoğlu 3 üncü Sulh :i: 

kadar Harbiye Mektebindeki H. Mahkemesince izalei şuyü .İli 
Satınalma Komisyonunda icra ;::I': 

suretilc satılacaktır. i 1 
edilecektir. Taliplerin şartname iU 

. k K F A kat·b :m ve nümunesıni görme için o- ransızca, imanca a ı e C'" 
F . b d!! misyona müracaatları ve işti- r:ınsızca tıcareti muha erat yap:ın m: 

rak için de vakti muayyeninde Almanca iyi, TUrkçe orta dcrecedo bi· HH 
len bir kadın katip iş nr:ım:ıkt:ıdır. Gı· 

hazır bulunmaları. (215) (624) d Fi d i.·.i.·.;=·l: zeteıniz e ret A il beye müraca:ıt 
* • * ;::: 

Para 
yüzde 12. 

Senelik fniz. komısyon :::: .... .... 
Semti Oda Nev'i 

Hcyohiu 5 ev 
Pangala 21 apartıman 
KadıJ.:öy 6 ev 

:::: .... .... .... .... ::z: :::: 
!!:: 
""1 :::: .... .... .... 

Asgari 
Bütün 

o 

Asgari 

5 
o 

• 
ıra 

alıdır 

5 lira tevdiatı olan 
kumbara sahipleri 

a atlı 

Afyon demiryolu tamirat de
posu için muhtelif malzeme ale

ni münakasa suretiyle satm alı

nacaktır. Münak~sası 27· Şubat-
932 cumartesi günü saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartna
mesini görmek üzere komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vakitte komisyon riya
setine müracaatları 203 (449) 

Fatıh 6 ev 
Beşiktaş 6 ev 

:::: 1 .... 
:::: .... 
:::: 

·san kur' ası a iş i ak edecektir 

* * * 
Çengelköy Askeri Orta mek

tebi ihtiyacı için l 050 takım 
maa serpuş elbise kapalı zarf 
suretile imal ettirilecektir. Mü
nakasnsı 27 Şubat 932 cumar
tesi günü şaat 14,30 da Harbiye 

mektebinde satın alma komisyo
nunda icra edilecektir. Taliple

rin şartnamesini gen k için 
komisyona müracaatları ve işti
rak için de şartnamesi Teçhile 
hazırlıyacaldan teklif mektupla
rını muayyen vaktinde müselsel 
numaralı ilmühaber mukabilinde 

komisyon riyasetine verme· 
leri. (203) (447) 

Bundan başka istediğiniz semtte SA· 
TILIK EMLAKi görmek yahut ipotekle 
PARA AL~IAK için sıı:ıt 9 - 12 arasın· 
da müracııat: lstanbul Bahçekııpı dör· 
düncü vakıf han asma kat 129) L NlO~ 
KOL T. 

~~r.r ı~mı~m L tırl1Ji~ ~1111~@ 

lstanbul 
0

tibb11 muhadenet we 
taavun cemiyetinden : 

Yarınki Cuma günü ııabah on bu· 
çuktı aylık l,tlma aktedrleccğinden azu· 
yı kiramın Cn~:ıloğlu'ndaki Halkev'ine 
teşrifleri mercudur 

Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvel 
Muharrlke TUrk Anonim 

Şirketinden : 

.... .... 
:::: r·· :ı:: 
.::ı .... .... .... 
:::: .... 
:::: .... .... .... 

( "i'ürklye iş Bankası 

............. - ............................................. --····· .......... ın::::::::: •• : .••••.•.•. -: •• 
: : ::: : ::: = =:: :: = == =: :: : = :: : = ::: ::: ==:: :::: ==: == = ::::::: ::::: ::: ::: : :=ra::ı:::::::ı::::::::::.::= :_:ı .... ~t·~~·b·~·i .... [.j·;·;~·--.. ··şi~~i 1 n hisarı 

Türk A on.,ıı Ş rkett idare meclislndenı 
Dahili • •n:ımemizin 23 üne mı:ddesl mucilıince hissedarlar nmuml he· 

yetin zirde uznnmedeki macl i r n müzakeresi !çir 27 Mart 932 Pazar 
günü uat ı_. ıc !;)ırketin lstanbal'da !:'.- rkeci'de kAin Liman Hanında idare mer

kezinde ıle!Ade topl:ınmıya çağmlmuı kararlışurılmıştır. 
Nizamnamenin 24 üncU maddesi muc hince ale!Adc toplanmayı gerek ası· 

letcn. ~erek veklleten llakal 50 hisseye sııhip olan zevatın 26 ıncı maddeye g6· 
re toplınmı f'!'QnUndcn evelki 10 gün içinr e hisse senetleri.. ~irket idare mer
hzine veya Türkiye iş Bankasının mcrkezıle cubelerlno tevdi ile mnkabllirıde 
ı:ılıcal.lın mıtbozn idare meclisine Jrae ederek cClhuUye varalı•~ almalın ikti· 
z:ı eder. 

Müzakerat ruznamesi : 
J - Idarc meclisi ve mur:ıkıp rııporlannrn okunması ve uısdn..;, 

2 - ı 931 senesi bil!nçosunun ve Ur ve zarar hesabının ve tcmett6un 
tc\ ziİ hakkındaki teklifin tasdiki ile idare meclisinin ibrası, 

3. K. O. SA. AL. o. dan 

Hissedaran 1932 senesi Martının yir· 
mi yedinci Paz:ı.r günü saat 17 de Bur· 
sıı'da Şirketin Mcr .. ezi idaresinde ~ureti 
adiyedc inikat edecek olan Heyeti u. 
mnmiye lçtlmaına da\'et olunurlar. 

3 - 1932 senesi bllAnçosunun tanzim Ye umumi heyetten tasdiki tarihine 
kadar dc\':ım etmek üzere şirket mura\:ıplerinin intihabı ,.e tahsisat mıktarlannın 

l Yollama müdürlüğünün 20 N. 

1
1 ~otörü tamir ettirilecektir. lha -
~~ı 29 - 2 - 932 pazartesi gü -hu saat 15 te yapılmak üzere bir 

1.afta pazarlığa konulmuştur. Ta
hPlerin şartnamesini almak üzere 

er gün alım satım komisyonuna 
"e rnotörü görmek için Yollama 

~Üdürlüğüne müracaatları ve iha
e:ye iştirak edeceklerin de revmi 

~llayyeninde komisyona gelmele
ı. (91) (655) 

ılı * * 
9o Erzurum hastanesinin inşasr için 
ltı •OOo kilo çimento münakasaya kon• 

93uştur. İhale tarihi 15 - Mart -
FJa 2 salı günü saat 15 tir. Tnli1s'i .. rın 
l:: ttnarneyi görmek üzere İstanbul ,.e 
h tzurum satın alma kornisyonlnn.uı 

er n-ij .. k · t' k d l ı . ~ n rnuna asaya ış ıra e ece~. 
~l'in ise ih:ıle tarihinde Erzurum sa

tı alrnn komisyonuna mürncaatl:ın. 
(83) (584) 

• • * 
ita Ezinedeki kıtaatın ihtiyacı olup 
\"e l>alı zarfla müııak:ıs:ıya konulnn 
kiı halen pazarlıkta bulunan Z>O,OOCı 
932° arpanın ihale müddeti 5 - 3 -
'l'aı·curnartcsi günü hitnm bulacaktır. 
he IJ>~;rin şartnameyi görmek üzere 
~?un. rnünakasayn ifıtiraJ~ eclecekle
llla ~e ıhale tarihinde Ezine satın al~ 

0 rnisyonuna müracaatları. (8 t) 
( ;}S;l) 

* * ılı 
fçlıı. 'lıurs~ Askeri Lise talebesi ihtiyacı 
~:lbise ~ubayna edilecek (6;)0) takım 
~ ş ~ın l\apalı zarfla rnünnlrnsası 
15 t u at 932 P:ızartesi günü saat 
)'al>ı~ fırka satm alma Immisyonu:ı.da 
1- ncaktır. Taliplerin rnüna!;:asa 
ıtıu~meyf görmek için ~er gün "e 
~'°"el :aya fştirnk için de vektindeıı 
~ rninat ve te!..lifn:ımeleri ı~o • 

onu111uz :mümcruı.tınn. CSartna-

me musaddak suretini arzu edenler 
komisyonumuzdan t~lep ede bilirbr.) 

(62) (382) 
* * * 

K. O. ya mensup askerlik 
şubelerine ve dairelerine lüzumu 
olan 240 defter ile 95180 adet 
cetvel KOM. da mevcut nümu
neleri vechile tab ve teclidi pa
zarlık sure tile 29· 2· 932 pazartesi 
günü saat 16 da ihalesi icra 
kılınacaktır. Taliplerin nümuneyi 
görmek ve şartnameyi almak üze
re KOM. a muracatları. (94) (689) 

* * ı;: 
Aıkeri müzede mevcut 2o baş 

ve 20 çift elin mankeni pazarlık 
suretile yapılacağı ilan edilmiş
sede talip çıkmadığından pazar-
lığına 27-2·93l Cumartesi günü 
saat 16,5 de KOM. da icra kı
lınacaktır. Taliplerin şartname

sini almak ve pazarlığa iştirak 
etmek üzere Kom.a muracaat• 
ları. (93) (688) 

1. Tayyare T. B. He tayyare 

mektebine ait ve Şişlide tram· 
vay garajı caddesinde F ort Ot
mümötür garöseri fabrikasında 
iki adet beş yüz yedi modeli 
müstamel 59. parçadan ibaret 
şase motör ve teferruatı aleni 
münakasa usulü ile ve 16·3-932 
çarşnmbn günü saat 15 te Kom. 
da satılacaktır. Taliplerin mez
kur şase ve teferruabnı mezkur 
garajda görme'eri ve şartnameyi 
almak üzere KOM. a yevmi 
ihale günü münekasaya iştirak 

edec~lerin tcminab muvakka-

Ruznamei müzakerat : 

1 - idare Meclisi raporunun kıraati; 

2 - .i\1üıakip raporunun kıraat~ 
:i - 19.ll sene hesabiyesi L~ılAnçosu 

ile Kô.r ve Zar ar hesabının kabul ve tas· 
diki ve Meclisi idarenin ibrası; 

4 - Meclisi idareye aza intihabı; 

5 - l\leclisi idare azalannın hakkı 
huzurlnnnrn tespiti; 

6 - 1932 hesap devresi için Mil· 
rakip intihabı ,.e oidntının tespiti: 

'l - Tic:ıret J;anununun 323 ve 324 
üncü maddelerinde musarrah müsaadatın 
Jdare l\lecllsi azalnnna verilmesi husu· 
sunda Meclisi idareye snl6hiyet itası. (25 l 2) 

idare Mc:cliıi namını murahhas 
az:ı G. HANS 

················································ .•.......... 
telcrHe birlikte KOM.a müraca
atları. 92 (687) 

* * * 

tayini, 
~ - Idarc meclisinde açılın azalığı indbap olanan zattl\ utlığnıın tasdlld. 

Ağaç Çileği 
nazarı 

• ne 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresine ait likör fabrika

sının 1932 senesi imelah için külliyetli miktarda ağaç çileğine 
ihtiyaç vardır. 

Şişlide Mecidiye köyünde Fabrilrnda teslim edilmek ıartile 
beher eski okkasının peşin parn ile 70 kuruşa alınacağı illn 
olunur. (423) 

Jandarma Sa ın 
y nundan: 

/omis-

950 ila 1000 takım toıluk ve şepkasile beraber yazlık elbise 
imaliyesi pazcrhğa çıkarılmıştır. Pazarlık 29-Şubat-932 pazartesi 

günü saat on beıten oo altıya kadar yapılacaktır. Taliplerin şar
~ame ve numuneyi görmek üz.ere her glln ve panrlıia iştirak 
için de yevmi mezkfirun muayyen saatına kadar komiıyonumuza 

Kn~~~~~~nm~~hlili=m=ü~~~c~a~a~t=la=r=ı.~(6~9=7~)~~~~~~~~~~~~~===~~~-
odun ihtiyacı cleni münakasa ile satın evvel teklif \C teminat mcktuplannınj ı z A y 1 L E R ' 
alınacaktır. lhnlesi 29 - 2 _·_ 932 pa- makbuz mukabilinde mezkur komis • ------------
zartcsi günü saat 15 te komisyonumuz yon riya etine tevdi eylemeleri. (88) 38453 numaralı maaş cüzda .. 
da yapıfacaktır. Taliplerin şartname- (603) nımı zayi ettim. Yenis;ni alaca• 
sini almak üzere her gün ve münaka- * • • gımdan eskisinni hlikmii yoktur. 
saya iştirak edeceklerin de vakti mu- Selimiyc kı§lasındaki gübrelerin (2513} 
ayyenindc komisyonumuza müracaat- kaldırılmaSim taahhüt eden Galatada Eyuptc bahriye yüzbıı~ılığındın mll· 
Jarı. (72) (490) Nimoku han No 6 yı ikamGtgah göste- ıekait Satıh 

ren Kalos efendi iki ny mütecnvnz iş- § 6354lnumaralı maa~ cfizdanı• 
bu taahhüdünü ifaya yanaşmndığm- mıo senet resmisini zayi ettim. 
dan n yapıl:ın tebligatta ilrnmetgfıhm Eskisinin hükmii olmadığı ilan 
da bulunmadığından mumaileyhe mcz olunur. 

* * * 
Yerli fabrikalar mamulatından 

100.000 metre çam:ışırlık bez kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. Iha· 
lesi 14 - l\l:ırt · - 932 tarihine 
müs.ı.dif pazartesi sunu saat 
14 tcdir. Taliplerin şartname ve 

nümunesini görmek üzere her glin 
Ankara merkez satın alma komisyo • 
nuna müracaatlan ve münakasaya iş. 
tira.k edeceklerin o .ıziin ve '5aatinden 

kur gübrelerin e mnnmı yatırmak ü • 1959 numaralı mutekait polis memur· 
zere komisyona müracaat için kendisi- !arından Mustafa 
ne 10 gün müdet meheliye bırakıl • § Kadıköy nüfus memurluğun· 
mış olduğundan il!nen ferdnsından dan aldığım nüfus teskeremi za• 
itibaren on gün zarfında gübrelerin yi ettim. Yenisini çıkartacağım
esmanını yatınnnlt üzere komisyona dan eskisinin hükmü yoktur. 
müracaat etmediği takdirde hakkmd:t 

K ndıköy Sahra)ıccdit mahallesinde 
ahk~mı knnuniycnin tatbik olunacağı Omcr Fevzi o~lu 322 teTclfütlü 
ilan olunur. (89) (637) Hiı.ı;cvtn C'..emalettin 
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HAYAT KiTABI 
bayat· kumbarası 

1 Devlet Demiryolları ilanlan ( 

Konya-Yenice battmm 305 + 900 ve 311 nci kilometrelerin 
deki taı ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre mik'abı 

balasbn ibraciye~inin kapalı zarfla münakasası 12 mart 932 
cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare merkezinde yapıla

caktır. 

TafsilAt Ankara. Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer 

lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazıhdır. (579) 

Alpullu şeker şirketi 
müdüriyetinden: 

" 
Toptancı tacirler de şirkete vaki taahhütleri mucebince bu 

ıekerlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kar ilave 
edebileceklerdir. 

Muhterem halkımızın fabrikamız mamulatı şekerlere bundan 
fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lüt
fen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. 

Alpullu Şeker Şirketi 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan 

Kaputluk kumatı ambarımızdaki mevcuttan verilmek ve kürkü 

ile imaliyeıi müteahhidine ait olmak üzere bin beş yüz adet 

kürklü kaput imaliyesi kapah zarfla münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasası senei baliye martının on altıncı çarşamba günü sa

aat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gör

mek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklifname ve 
teminatlarile beraber mezkur günün muayyen saatine kadar ko

miayonumuza müracaatları. (679) 

1 
BAKTERiYOLOG 

DOr. Ihsan Sami 
BAKTERiYOLOJİ LABORATUVAR! 

Umum kan tahliIAtı. Frengi noktai 
naıarından (\Va•5erman teamülü) kan 
küre)vatt sayılma~ı. tifo ve ısıtma 
hastalıktan teşhisi. idrar, balgam, ce-
rahati, kaıurat ve su tahlilAtt. Ültra 
mikroskopi, hususi aşılar istihzarı 
Kanda üre miktarının t.ıyini ve kanın 
5edimaitation sür'ati. Oivanyolu'nda. 
Sultan :\lnhmut türbesi Ko. 189. Te-l•--- lefonlst ~l 981 ---· 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahlli hstahklar mutahassısı 
Sıra numara~ı beklememek i-.ti . 

yenler, kabineye müracaatla "'eya 
telefonla randevu !';aati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Tstan· 
bulda divanyolunda 118 numaralı hu· 
susi kabinesinde dahili hastalıklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: ls
tanbul 2. 2398. 

r--- Y A 11 T -----
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Isranbul Vakıt 

Abone şartları: 

ı :J tı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 ~ 

!!!,n şartlarımız: 

Satın 
Santimı 

Resmi 
10 Kş 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilin şartlarımız: 

1 2 3 4 

30 50 65 75 
1-10 Defalı, 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir 

B - 4 satırı geçen ilAnl:mn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

lstanbul Belediyesi ilan lan 

F atıb Belediye Müdiriyetinden: F atib Hafızpaea caddesinde 
6 No. lı arsa ve dükkan mahalli icara verileceğinden talip olan" 
ların Martın 9 cu çarşamba günü saat 14 te daire encümenin• 
lüzumu müracaatları ilan olunu. (572) 

Erkek ve kadın hademeler için imal ettirilecek 150 takıd1 
elbise maa serpuş ve manto kapalı zarfla münakasaya konmuş· 
tur. Talip olanlar şartname ve tafsilat almak için her gün Le" 
vazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 17-3-932 perıembe günU 
de 191 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubu ile saat 
on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (702) 

Keşif bedeli 1890 lira 64 kuruş olan Şehremininde tramvaf 
caddesinde kiin Cumhuriyet Halk Fırkasına ait binanın kesilerek 
inıası kapalı zarfla münakasaya konmuttur. Talip olanlar şart" 
name ve tafsilat almak üzere her gün Levazım müdürlüiüne f/e 
ihale günü olan 17-3-932 perşembe günü de 141 lira 50 kurut'" 
luk teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daianl 
Encümene müracaat etmelidirler. (699) __./ 

~--~~---,,.---~----------~--~---

Dikili Belediyesinden: 
21 Şubatta ihalesi evvelce ilan edilen Di

kili ele~trik tenviratının 28 Şubata temdit 
edildiği ilan olunur. (665) 

----------------------------~-----------------......-""" 
Türkiye Sanayi ve Maadin 

Bankasından : 
Uşak şeker fabrikasından ıs

tanbul piyasasma kilosu 34,6 
kuruştan istenildiği kadar şeke~ 
verilecektir. Siparişlerin SanaY1 

ve Maadin bankasına yapılm~ 

Maraş Vilayetinden: 
05 

Vilayet yollarının beher kilo- metresi altmış lira bedelle ~il" 
kilometresi kapalı zarfla ve 59 gün müddetle münaksaya vaıe jl 
mtştir. ~ - Nisan - 932 tarihinde saat 14 te ihalesi icra kıhll~ca 
ilan olunur. (604) 


